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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/17/002 – Gospodarka finansowa placówek zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym będącym w ich posiadaniu 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy Katarzyna Czerwińska-Michalska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/32/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 

 

Okres objęty 
kontrolą 

Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych od 9 stycznia 2018 r.1 Poprzednio 
Ministrem Spraw Zagranicznych był Pan Witold Waszczykowski (od 16 listopada 2015 r. do 9 
stycznia 2018 r.)2.  

Od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r.3 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 

 MSZ lub Ministerstwo SZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 

 Minister lub Minister SZ - Minister Spraw Zagranicznych; 

 DGSZ lub Dyrektor Generalny SZ – Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej; 

 Ambasada lub Placówka - Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej; 

 WA – Wydział Administracyjny w Ambasadzie; 

 WAF – Wydział Administracyjno-Finansowy w Ambasadzie; 

 WK – Wydział Konsularny w Ambasadzie; 

 BI – Biuro Infrastruktury MSZ; 

 BF – Biuro Finansów MSZ; 

 BKiA – Biuro Kontroli i Audytu MSZ; 

 uor lub ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości4; 

 ufp lub ustawa o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych5; 

 Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6; 

 rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 

                                                      
1  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018  o zmianie 

w składzie Rady Ministrów (M.P. poz. 29). 
2  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1091). 
3  W przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia wcześniejsze i późniejsze mające 

związek z przedmiotem kontroli. 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
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2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych7; 

 Instrukcja DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku - Instrukcja 
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie gospodarowania 
składnikami majątku w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw 
Zagranicznych8; 

 Instrukcja DGSZ w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi - Instrukcja Nr 5 
Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie 
gospodarki lokalami mieszkalnymi9; 

 zarządzenie MSZ w sprawie procedury nadzoru nad działalnością finansową 
placówek zagranicznych – zarządzenie nr 33 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 
12 października 2011 r. w sprawie procedury nadzoru nad działalnością finansową 
placówek zagranicznych10; 

 zarządzenie DGSZ w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej – 
zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 27 grudnia 
2011 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej11; 

 zarządzenie w sprawie umów cywilnoprawnych - zarządzenie Nr 13 Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie umów cywilnoprawnych 
zawieranych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek 
zagranicznych12; 

 zarządzenie w sprawie pozyskania nieruchomości - zarządzenie nr 33 Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu 
pozyskiwania nieruchomości13; 

 RCK - Rejestr Czynności Konsularnych; 

 WNP – Wydział Nadzoru Placówek w Biurze Finansowym MSZ. 

II. Wprowadzenie 

Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2017 r. przeprowadziła 
kontrolę Gospodarka finansowa placówek zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym będącym w ich posiadaniu w czterech 
Ambasadach RP w: Rzymie, Wiedniu, Kijowie i Mińsku. Zakres przedmiotowy kontroli 
obejmował: 
1. Adekwatność stanu wyposażenia Placówki w składniki rzeczowego majątku trwałego 

w stosunku do wykonywania zadań i osiągania założonych celów. 
2. Gospodarność, legalność, celowość i rzetelność gospodarowania rzeczowym majątkiem 

trwałym. 
3. Rzetelność klasyfikowania i ewidencjowania składników majątku trwałego w Placówce. 
4. Prawidłowość pobierania, ewidencjonowania i rozliczania z budżetem dochodów, w tym 

wpływów z najmu składników majątkowych Placówki. 
5. Rzetelność i prawidłowość sprawozdań budżetowych Placówki oraz rzetelność ksiąg 

rachunkowych. 
6. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad gospodarowaniem środkami trwałymi. 

                                                      
7  Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
8  Wprowadzona zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z 11 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie gospodarowania 
składnikami majątku w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

9  Dz. Urz. MSZ Nr 4 poz. 68, ze zm. 
10  Dz. Urz. MSZ Nr 9 poz. 63. 
11  Dz. Urz. MSZ Nr 9, poz. 76 (zmienione niepublikowanymi zarządzeniami DGSZ: Nr 14 z dnia 

29 października 2012 r. i Nr 3 z dnia 27 kwietnia 2017 r.). 
12  Dz. Urz. MSZ Nr 2, poz. 22. 
13  Dz. Urz. MSZ Nr 4, poz. 52, ze zm. 

Synteza ustaleń 
kontroli 

przeprowadzonej 
przez NIK 

w  Placówkach 
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W wyniku kontroli NIK oceniła działalność Placówek w zakresie gospodarki finansowej ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym będącym 
w ich posiadaniu: 

 negatywnie Ambasady RP w Kijowie i Mińsku; 

 pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości Ambasady RP w Rzymie i Wiedniu. 

W trakcie kontroli w czterech Placówkach NIK stwierdziła 10414 nieprawidłowości 
i sformułowała 6515 wniosków pokontrolnych. Szczegółowy opis nieprawidłowości, istotnych 
z punktu widzenia nadzoru MSZ nad placówkami, zawarto w poszczególnych rozdziałach 
niniejszego wystąpienia (rozdział IV, pkt od 1 do 6). 

 (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

III. Ocena kontrolowanej działalności16 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w okresie objętym kontrolą Minister Spraw 
Zagranicznych podejmował działania, w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową 
objętych kontrolą Placówek zagranicznych, m.in. tworząc warunki prawno-organizacyjne 
(procedury i struktury) dla sprawowania tego nadzoru oraz zapewniając przygotowanie 
(w tym szkolenia) dla pracowników wyznaczonych do obsługi gospodarki finansowej 
placówek.  

W praktyce jednak zadania nadzorczo-kontrolne nie zostały wdrożone – jako stały element 
działań – na wszystkich poziomach organizacyjnych MSZ i nie wszystkie przewidziane 
w procedurach nadzoru czynności były wykonywane. Tym samym skuteczność nadzoru nad 
placówkami i możliwość reagowania na stwierdzone przez NIK w tych placówkach 
nieprawidłowości, zostały istotnie ograniczone.  

Minister SZ nie zapewnił realizacji działań nadzorczo-kontrolnych w obszarze adekwatności 
stanu wyposażenia Placówek w składniki rzeczowego majątku trwałego w stosunku do 
wykonywania zadań i osiągania założonych celów, w szczególności nad zapewnieniem 
odpowiednich warunków lokalowych w Wydziałach Konsularnych Ambasad RP w Rzymie 
i Mińsku. Od wielu lat w tych Placówkach warunki te nie ulegają poprawie, co wpływa na 
poziom obsługi interesantów. Ponadto, nieskuteczny był nadzór nad flotą samochodową 
będącą w dyspozycji Placówek, w zarządzaniu którą kontrola wykazała liczne 
nieprawidłowości. 

Zdaniem Izby, w związku z wystąpieniem w objętych przez NIK kontrolą Placówkach 
sytuacji, w których jednemu urzędnikowi powierza się zbyt duży zakres kompetencji 
(kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, realizacji, zatwierdzania, rejestrowania 
i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń), zasadne jest 
przeprowadzenie pogłębionej analizy tego problemu. Badanie takie pozwoliłoby na ocenę 
jego rzeczywistej skali oraz umożliwiłoby podjęcie ewentualnych działań w celu 
zapobiegania występowania ww. sytuacjom. 

NIK w trakcie kontroli, zarówno w Placówkach, jak i w MSZ, zwróciła uwagę na problem 
z komunikacją, obiegiem informacji i związanym z tym dokumentowaniem realizacji zadań. 
W ocenie NIK, zagadnienie to z uwagi na specyfikę pracy w MSZ, tj. częstą rotację 
pracowników zarówno w Centrali MSZ, jak i w Placówkach, ma dla Ministerstwa zasadnicze 
znaczenie. Stwierdzone w trakcie kontroli zakłócenia w przepływie informacji, brak 
dokumentowania zdarzeń, jak i brak nadzoru ze strony Dyrektorów BI i BF nad obiegiem 
informacji w celu zapewnienia ciągłości pracy komórki organizacyjnej, wskazują na 
konieczność podjęcia/zintensyfikowania działań eliminujących luki w systemie komunikacji. 

                                                      
14  Z tego: 19 nieprawidłowości w Ambasadzie RP w Wiedniu, 26 w Ambasadzie RP w Rzymie, 32 

w Ambasadzie RP w Kijowie, 27 w Ambasadzie RP w Mińsku. 
15  Z tego: 13 wniosków pokontrolnych w Ambasadzie RP w Wiedniu, 17 w Ambasadzie RP w Rzymie, 19 

w Ambasadzie RP w Kijowie, 16 w Ambasadzie RP w Mińsku. 
16  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena 
ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Minister SZ podejmował działania w celu zapewnienia nadzoru nad rzetelnością 
i prawidłowością sprawozdań budżetowych Placówek oraz rzetelnością ksiąg 
rachunkowych. Wprowadził mechanizmy kontroli zapobiegające znaczącym ryzykom 
zidentyfikowanym w obszarze sporządzania sprawozdań17. Jednak nadzór i kontrola 
w odniesieniu do sprawozdań budżetowych za 2016 r. (Rb- 27 PL – Ambasady RP 
w Wiedniu i Rzymie; Rb-28PL – Ambasady RP w Kijowie, Mińsku i Rzymie) oraz bilansu za 
2016 r. (Ambasady RP w Kijowie, Mińsku, Rzymie i Wiedniu) nie były skuteczne 
i przyczyniły się do tego, że łączne sprawozdanie MSZ za 2016 r. obarczone były błędami 
przeniesionymi ze sprawozdań jednostkowych Placówek.  

Działania nadzorczo-kontrolne MSZ w obszarze prawidłowości gospodarowania oraz 
klasyfikowania i ewidencjowania składników majątku trwałego w Placówkach nie były 
skuteczne i nie pozwoliły na wyeliminowanie stwierdzonych w placówkach nieprawidłowości.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości w MSZ, polegały na: 

 niepodejmowaniu przez BI skutecznych działań w zakresie zarządzania i nadzoru nad 
flotą samochodów, będących w dyspozycji Placówek; 

 niesporządzeniu przez BI sprawozdania z realizacji rocznego planu pozyskania 
nieruchomości za 2016 r., co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie 
pozyskania nieruchomości; 

 braku skutecznego nadzoru i weryfikacji przez BF i BI w zakresie poprawności 
stosowania przez placówki klasyfikacji budżetowej, co miało wpływ na wiarygodność 
sprawozdań budżetowych i finansowych objętych kontrolą Placówek; 

 braku weryfikacji przesłanych przez Ambasadę RP w Kijowie do BI sprawozdań za 
pierwsze półrocze 2017 r., co było niezgodne z § 32 ust. 1 i 2 Instrukcji DGSZ w sprawie 
gospodarowania składnikami majątku;  

 niepodjęciu przez BF i BI działań w celu wyjaśnienia i skutecznego rozliczenia 
rozbieżności w wysokości sald między księgą inwentarzową a ewidencją księgową 
prowadzoną w FKWIN18 w Ambasadzie RP w Rzymie, co miało wpływ na wiarygodność 
sprawozdań finansowych Placówki; 

 niewykorzystywaniu przez BI danych przesyłanych przez Placówki w celu rzetelnej 
weryfikacji ksiąg inwentarzowych przesyłanych w formie elektronicznej; 

 niedokonaniu weryfikacji danych dotyczących samochodu Volvo S80, przed wyrażeniem 
przez BI zgody na jego sprzedaż, co mogło mieć wpływ na wysokość uzyskanych 
dochodów z jego sprzedaży. 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Działania podejmowane przez Ministra Spraw Zagranicznych 
wynikające z nadzoru nad gospodarką finansową skontrolowanych 
Placówek zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym 

W okresie objętym kontrolą, w Ministerstwie SZ czynności nadzorczo-kontrolne 
w odniesieniu do placówek zagranicznych wykonywały m.in. Biuro Dyrektora Generalnego 
(dalej: BDG), Biuro Finansów, Biuro Infrastruktury, Biuro Kontroli i Audytu, Inspektorat 
Służby Zagranicznej (dalej: ISZ) oraz Biuro Informatyki i Telekomunikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 20-23) 

Na koniec 2017 r. w części 45 funkcjonowały 164 jednostki budżetowe podległe 
dysponentowi głównemu, których kierownicy pełnili funkcję dysponentów III stopnia, w tym 

                                                      
17  System księgowy FKWIN sam generuje sprawozdania budżetowe. Możliwe jest przekazywanie sprawozdań 

kwartalnych placówek z programu FKWIN do programu Egeria, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego 
wprowadzania do programu Egeria przez pracowników WNP BF danych ze sprawozdań przesyłanych przez 
placówki. 

18  System finansowo-księgowy używany w Placówkach. 

Opis stanu 
faktycznego 
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162 placówki zagraniczne19, tj.: 91 ambasad, 7 stałych przedstawicielstw przy organizacjach 
międzynarodowych, 38 urzędów konsularnych, 24 instytuty polskie, Biuro Przedstawiciela 
RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej z siedzibą w Ramallah oraz Warszawskie Biuro 
Handlowe w Tajpej.  

Placówki zagraniczne są odrębnymi jednostkami budżetowymi i za ich gospodarkę 
finansową, zgodnie z art. 53 ust.1 ufp odpowiadają kierownicy tych jednostek. 

System nadzoru nad placówkami w zakresie ich gospodarki majątkowo–finansowej oparto 
w MSZ na sformalizowanych procedurach postępowania wynikających z przepisów 
prawnych, jak również z uregulowań wewnętrznych: zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

(dowód: akta kontroli str. 25-26) 

Wykonywanie zadań związanych z kontrolami jednostek podległych wykonywało Biuro 
Kontroli i Audytu. W latach 2016-2017 BKiA przeprowadziło łącznie 57 kontroli 
w placówkach zagranicznych, z czego dwie dotyczyły Placówek objętych kontrolą NIK. 
Zgodnie z planami kontroli, kontrole w placówkach zagranicznych mają zasadniczo 
charakter kompleksowy lub sprawdzający. Kontrole kompleksowe mają na celu ocenę 
działalności jednostek kontrolowanych dokonaną na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-7) 

W okresie od 17 do 20 października 2017 r., tj. tuż przed kontrolą NIK20, w Ambasadzie RP 
w Kijowie została przeprowadzona, zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego SZ21, 
Inspekcja w celu dokonania oceny prowadzenia gospodarki finansowej i majątkowej 
w szczególności zbywania zbędnego lub zużytego mienia ruchomego, w które wyposażone 
są jednostki budżetowe, a także funkcjonowanie kontroli zarządczej. W wyniku 
przeprowadzonej Inspekcji MSZ skierowało 7 grudnia 2017 r. do prokuratury zawiadomienie 
w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ówczesnego Kierownika WA, 
z którym MSZ rozwiązało umowę o pracę z dniem 31 grudnia 2017 r. 

W trakcie czynności kontrolnych NIK w Ambasadzie RP w Kijowie Kierownik WA przebywał 
na urlopie wypoczynkowym, a następnie na zwolnieniu lekarskim. 

(dowód: akta kontroli str. 34, 356, 360-361, 368-369) 

1. Nadzór MSZ nad adekwatnością stanu wyposażenia Placówek 
w składniki rzeczowego majątku trwałego w stosunku do wykonywania 
zadań i osiągania założonych celów 

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości w czterech objętych kontrolą NIK 
Placówkach polegały m.in. na: 

 nieprowadzeniu szczegółowej ewidencji przebiegu oraz zużycia paliwa dla jednego 
samochodu służbowego Ambasady RP w Rzymie i jednego w Wiedniu oraz 
w przypadku 28 z 30 zbadanych kart drogowych samochodów Ambasady RP 
w Mińsku, co było niezgodne z § 15 ust. 1 zarządzenia DGSZ w sprawie zasad 
prowadzenia gospodarki samochodowej; dodatkowo w Ambasadzie RP w Wiedniu 
samochód ten był wykorzystywany do celów prywatnych;  

 niepodjęciu w 2017 r. działań w celu sprzedaży jednego ze służbowych samochodów, 
zastąpionego samochodem zakupionym w grudniu 2016 r., mimo tego że flota 
pojazdów służbowych przekraczała liczbę przyznanych przez MSZ etatów 
samochodowych i nie była w pełni wykorzystywana, co było działaniem 

                                                      
19  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 
824). 

20  NIK dokonała doboru jednostek do kontroli 4 października 2017 r., i poinformowała Dyrektora Generalnego 
SZ o wytypowanych do kontroli jednostkach 5 października 2017 r. (pismo znak: KAP.4031.08.2017). 

21  Decyzja z dnia 9 października 2017 r. nr 58 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej o powołaniu 
Zespołu do przeprowadzenia inspekcji w Ambasadzie RP w Kijowie.  

Nieprawidłowości 
stwierdzone w 

Placówkach  



 

7 

niegospodarnym; posiadaniu skutera, który wykorzystywany był sporadycznie, co było 
działaniem niecelowym (Ambasada RP w Rzymie);  

 nierzetelnym i niegospodarnym zarządzaniu sprzętem komputerowym, o czym 
świadczy nieuzasadnione przetrzymywanie w magazynie laptopów, które stanowiły 
ponad 10% wszystkich laptopów wykorzystywanych w Ambasadzie RP w Mińsku; 

 przekazaniu trzech dzieł sztuki do mieszkań pracowników bez odpowiedniej 
dokumentacji (Ambasada RP w Wiedniu), co było niezgodne z § 11 ust. 12 instrukcji 
w sprawie gospodarowania składnikami majątku; 

 przechowywaniu dzieł sztuki w pomieszczeniach magazynowych, schowkach (cztery 
dzieła w Ambasadzie RP w Rzymie; pięć dzieł w Ambasadzie RP w Mińsku; 16 dzieł 
w Ambasadzie RP w Kijowie), co było niezgodne z postanowieniami § 11 ust. 17 
Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku; 

 wykorzystywaniu pomieszczeń i korytarzy w sposób naruszający przepisy 
przeciwpożarowe (Ambasada RP w Mińsku); 

 nieprzeprowadzeniu wymaganego przez art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane22 okresowego przeglądu budynku (Ambasada RP w Kijowie); 

 braku działań w celu przystosowania nieruchomości do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową (Ambasada RP w Kijowie); 

 wynajmowaniu powierzchni i pobieraniu opłat na podstawie nieaktualnej umowy najmu 
(Ambasada RP w Wiedniu); 

 nieokreśleniu i nienaliczeniu miesięcznych kosztów korzystania z ponadnormatywnej 
powierzchni (Ambasady RP w Mińsku i Kijowie). 

1.1. Z ustaleń kontroli NIK czterech Placówkach wynika, że w okresie objętym kontrolą: 

 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. stan floty samochodowej 
Ambasady w Kijowie zmniejszył się z 19 do 16 samochodów, a mimo to i tak przekraczał 
o 6 samochodów limit etatów samochodowych23; 

 Ambasada w Rzymie miała przyznanych przez MSZ siedem etatów samochodowych24. 
Według stanu na 31 października 2017 r. Placówka posiadała osiem samochodów, tj. 
o jeden samochód więcej niż limit etatów; 

 Ambasada w Mińsku miała przyznanych przez MSZ sześć etatów samochodowych, 
a dysponowała ośmioma (od 1 października 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.), a następnie 
dziewięcioma samochodami (od 21 grudnia 2016 r. do 31 października 2017 r.), 
tj. o dwa i trzy samochody więcej od przyznanych przez MSZ etatów samochodowych; 

 Ambasada RP w Wiedniu miała przyznanych pięć (do 8 września 2016 r.) a następnie 
cztery etaty samochodowe i posiadała według stanu na 30 czerwca 2017 r. cztery 
samochody. 

 (dowód: akta kontroli str. 11, 364-365) 

Zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia DGSZ w sprawie zasad prowadzenia gospodarki 
samochodowej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej w sprawach 
gospodarki samochodowej w placówkach ustala, na wniosek kierującego placówką, liczbę 
etatów samochodowych.  

BI nie dysponuje dokumentem formalnym, który określałby liczbę przyznanych etatów 
samochodowych na dzień wejścia w życie zarządzenia DGSZ w sprawie zasad 
prowadzenia gospodarki samochodowej. Liczba przyznanych placówkom etatów 
samochodowych określona została w 2011 r. - 2012 r. (tabela „etaty samochodowe 2011-
2012 dokument źródłowy”) i jest aktualizowana na podstawie jednostkowych decyzji BI. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wszystkie placówki według informacji przekazanej przez DGSZ 
dysponowały 474 pojazdami25. Zgodnie natomiast z „Wykazem pojazdów/etatów 

                                                      
22  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
23  Na podstawie danych wykazanych w informacjach o stanie floty samochodowej, przekazywanych do MSZ 

zgodnie z zarządzeniem DGSZ w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej. Ambasada nie 
posiadała dokumentu, na podstawie którego przyznano etaty samochodowe. 

24  Zgodnie z informacją kierownika WAF ostatni wykaz potwierdzający przyznanie etatów samochodowych dla 
Ambasady datowany jest na 2012 r. 

25  Pismo DGSZ, odpowiedź z dnia 26 lutego 2018 r., znak BKA.081.3.2018/1. 

Opis stanu 
faktycznego 
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samochodowych i ryczałtów paliwowych stan na 31.12.2017 r.”26 placówki dysponowały 530 
pojazdami, a miały przyznane 464 etaty samochodowe. Objęte kontrolą NIK cztery Placówki 
dysponowały 37 pojazdami, a formalnie miały przyznanych 27 etatów samochodowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 11, 27-43, 356-359, 364-365, 496-516) 

Kontrola NIK w czterech Placówkach wykazała, że posiadane przez nie pojazdy w okresie 
objętym kontrolą były w bardzo dobrym stanie technicznym, o czym świadczył współczynnik 
gotowości technicznej pojazdów27, który wynosił średnio od 95 do 100%. Natomiast 
stopień/intensywność wykorzystania pojazdów w poszczególnych Placówkach była różna, 
o czym świadczy współczynnik wykorzystania pracy pojazdów28, który kształtował się od 
34% w Kijowie do 62% w Mińsku. 

(dowód: akta kontroli str. 11) 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie nadzoru MSZ nad gospodarką środkami 
transportu zostały opisane w części Ustalone nieprawidłowości. 

1.2. Kontrola MSZ przeprowadzona w Ambasadzie RP w Republice Austrii, w okresie od 19 
do 30 września 2016 r., wykazała m.in., że Kierownik Placówki (Ambasador RP w Republice 
Austrii Pan Artur Lorkowski) korzystał z samochodu służbowego (pojazd reprezentacyjny) 
w celu dojazdów do pracy, za co wnosił zryczałtowaną opłatę. Ponadto, w użytkowaniu 
Kierownika Placówki znajdował się samochód BMW 525d, dla którego nie prowadzono 
szczegółowej ewidencji przebiegu i zużycia paliwa, a jak ustalili kontrolerzy MSZ, znajdował 
się w ciągłym użytkowaniu przez żonę Kierownika Placówki. 

W trakcie kontroli NIK w Ambasadzie RP w Wiedniu ustalono, że w okresie od 
1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Kierownik Placówki nadal posiadał 
w dyspozycji dwa samochody (tj. samochód flagowy oraz samochód BMW 525d, a po jego 
sprzedaży samochód BMW 325d) pomimo negatywnej opinii BI MSZ oraz zalecenia 
dysponowania jednym samochodem.  

Dyrektor Generalny SZ, odnośnie kwestii niedostosowania się Kierownika Placówki do 
zaleceń BI wyjaśnił, że MSZ posiada kopię wewnętrznej korespondencji mailowej z dnia 14 
lutego 2017 r. pomiędzy Kierownikiem Placówki i kierownikiem administracyjnym, z której 
jednoznacznie wynika, że Ambasador przyjął do wiadomości i stosowania stanowisko 
wyrażone przez BI w przedmiotowym zakresie. 

W kartach drogowych obu samochodów BMW wpisywano w miejscu cel wyjazdu, w okresie 
październik - grudzień 2016 r. samochód służbowy, w dyspozycji pana Ambasadora A. 
Lorkowskiego oraz raz wykazano Wyjazd służbowy delegację Pani Moniki Janusz-
Lorkowskiej (żony ambasadora), w ramach której samochód przejechał 1 681 km (brak 
informacji dot. miejsca delegacji). Natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wpisywano 
adnotacje typu miasto okolice rezydencji lub jazda w pobliżu rezydencji lub wyjazd okolice 
rezydencji służbowo, bez wskazywania dysponenta samochodu. Jak wyjaśnił Kierownik WK 
„samochód o nr rejestracyjnym WD 451 /BMW 325d/ był do końca września 2016 r. do 
dyspozycji Konsulatu, po czym, na polecenie ówczesnego Kierownika Placówki, Artura 
Lorkowskiego został bez podania powodu, odebrany i służył jego żonie do wożenia psa.” 

Z ustaleń kontroli NIK w Ambasadzie RP w Wiedniu wynika, że w okresie od października 
2016 r. do 30 czerwca 2017 r., tj. w okresie użytkowania samochodów BMW 525d oraz 
325d przez Ambasadora Artura Lorkowskiego oraz jego żonę przejechano nimi łącznie 
15 737 km. Ponadto, samochodem flagowym ww. okresie przejechano 16 875 km. 

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym BKiA MSZ przesłanymi29 25 kwietnia 2017 r. Placówka 
zobowiązana była uzyskać zwrot poniesionych wydatków związanych z eksploatacją 
drugiego samochodu służbowego do celów prywatnych. W wykonaniu zalecenia 
ambasadora obciążono jedynie kwotą 210,67 euro.  

                                                      
26  Pismo DHSZ, załącznik nr Z-6c/01 do odpowiedzi z dnia 14 marca 2018 r., znak BKA.081.3.2018/4. 
27  Obliczony jako stosunek liczby dni sprawności technicznej pojazdu (z wyłączeniem dni, w których pojazd 

znajdował się w serwisie, w naprawie, na przeglądzie technicznym, itp.) do liczby dni inwentarzowych. 
28  Obliczony jako stosunek liczby dni pracy pojazdu do liczby dni sprawności technicznej pojazdu. 
29  Pismo BKA.084.15/2016/11. 
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BKiA MSZ zwróciło uwagę na nieprawidłowe wyliczenie kwoty zwrotu i kilkakrotnie 
kierowało do Ambasady pisma o doprecyzowanie sposobu jej kalkulacji. W trakcie kontroli 
NIK w MSZ30, BKiA po raz kolejny zwróciło się do Ambasady RP w Wiedniu o uzyskanie 
zwrotu poniesionych w sposób niezgodny z art. 6 art.1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp, tj. dla 
celów innych niż publiczne wydatków (…) związanych z eksploatacją pojazdu służbowego 
marki BMW. 

 (dowód: akta kontroli str. 152-153, 158-160, 168-203) 

1.3. Warunki lokalowe w Ambasadzie RP w Wiedniu, w tym w WK zapewniały personelowi 
właściwe warunki pracy, a interesantom odpowiedni poziom usług.  

Wyniki kontroli w pozostałych trzech Placówkach wykazały, że: 

 w Ambasadzie RP w Kijowie (w tym w WK) warunki lokalowe zapewniają personelowi 
właściwe warunki pracy, natomiast nie zapewniono odpowiedniego poziomu obsługi 
interesantów. Budynek WK nie jest przystosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową (brak podjazdu umożliwiającego dostęp do budynku 
osobom poruszających się na wózkach), interesanci nie mają dostępu do toalet. 
W przypadku dużej liczby interesantów, muszą oni oczekiwać na wejście przed 
budynkiem; w okresie objętym kontrolą Placówka nie podejmowała działań w celu 
usunięcia ww. utrudnień; 

 w Ambasadzie RP w Mińsku, warunki lokalowe siedziby WK nie zapewniają 
pracownikom i interesantom odpowiedniego poziomu usług. Interesantom nie 
zapewniono dostępu do toalet i wody pitnej. Ponadto, budynek i pomieszczenia 
użytkowane przez WK nie posiadają odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej osobom 
z niepełnosprawnością ruchową samodzielny (bez pomocy osób trzecich) dostęp do 
pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów. NIK po kontroli przeprowadzonej 
w Placówce w 2012 roku, negatywnie oceniając warunki obsługi interesantów w zakresie 
przyjmowania wniosków wizowych, wnioskowała o podjęcie, w porozumieniu z MSZ, 
skutecznych działań w zakresie poprawy warunków obsługi interesantów. Program 
inwestycji budowy nowej siedziby Ambasady RP w Mińsku został zatwierdzony 10 
października 2011 r., a 6 października 2014 r. Komitet Sterujący zatwierdził projekt 
wykonawczy, jako spełniający wymogi MSZ. 1 stycznia 2017 r. Minister Spraw 
Zagranicznych podjął decyzję o rozpoczęciu budowy nowego budynku Ambasady; 

 w Ambasadzie RP w Rzymie, warunki lokalowe, z wyjątkiem WK, zapewniały 
personelowi właściwe warunki pracy, a interesantom odpowiedni poziom usług. 
W Placówce prowadzono działania mające na celu pozyskanie nowej siedziby na WK, 
jednak ostateczne rozstrzygnięcia są zależne od decyzji i działań podejmowanych przez 
MSZ. 

Ustalono, że 27 listopada 2015 r. Ambasador RP w Republice Włoskiej, Pan Tomasz 
Orłowski złożył do DGSZ wniosek o zmianę dotychczasowej siedziby WK. Wniosek 
został zatwierdzony przez Zastępującego DGSZ. W dniu 4 lutego 2016 r. Dyrektor 
Generalny Służby Zagranicznej ustanowił31 Zespół do spraw sporządzenia programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz harmonogramu pozyskania nieruchomości 
z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie. 
W zaakceptowanym 19 września 2016 r. przez DGSZ Programie funkcjonalno-
użytkowym dla Wydziału Konsularnego Ambasady wskazano m.in., że pozyskany lokal 
powinien mieć powierzchnię od 606 m2 do 749 m2. Zgodnie z zaakceptowanym przez 
DGSZ harmonogramem pozyskania nieruchomości, w styczniu 2017 r. miała zostać 
zawarta umowa najmu. W wyniku przeprowadzonej przez przedstawicieli MSZ, w dniach 
28 lutego - 1 marca 2017 r., wizji lokalnej nieruchomości możliwych do wynajęcia, 
została wytypowana jedna nieruchomość do dalszego procedowania. W dniu 20 
czerwca 2017 r. Ambasada otrzymała informację od agencji pośrednictwa najmu 
nieruchomości, że właściciel nieruchomości, która miała być wynajęta na potrzeby WK, 
wycofał się z pertraktacji prowadzonych z Placówką, ze względu wydłużający się czas 
i brak jednoznacznej decyzji. Ambasada poinformowała MSZ o zaistniałej sytuacji 
i wynegocjowanej ostatecznej możliwości przedstawienia właścicielowi lokalu wiążącej 

                                                      
30  Dnia 26 lutego 2018 r. 
31  Decyzja nr 8 z 4 lutego 2016 r., zmieniona decyzją nr 40 z 27 czerwca 2016 r. 
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oferty najmu w formie listu intencyjnego. Z przedstawionej do kontroli dokumentacji 
wynika, że taki list nie został złożony i od lipca 2017 r. nie były podejmowane działania 
mające na celu zmianę siedziby WK. Chargé d'affaires a.i. poinformowała, że Placówka 
dostrzega problemy z warunkami lokalowymi Wydziału Konsularnego. Nie dysponuje 
jednak formalnymi wytycznymi centrali MSZ na temat ostatecznej decyzji co do 
przyszłości budynku WK. We wrześniu 2017 r. doszło do zawalenia się zadaszenia 
bramy wejściowej do budynku WK. Przy tej okazji Ambasada poprosiła Biuro 
Infrastruktury MSZ o wytyczne co do dalszych kroków związanych z siedzibą WK 
(podejmowanie kolejnych prób poszukiwania nowego budynku lub rozpoczęcie 
negocjacji z właścicielami obecnego budynku dotyczących poważniejszych inwestycji 
remontowych). Chargé d'affaires a.i. poinformowała, że Placówka nie uzyskała 
odpowiedzi od MSZ. 

Odnośnie kwestii odstąpienia przez MSZ lub też braku podjętej decyzji w sprawie 
wytypowanej nieruchomości podczas wizji lokalnej, przeprowadzonej przez przedstawicieli 
MSZ, DGSZ w wyjaśnieniach podał, że czas oczekiwania na decyzję spowodowany był 
m.in. trudną sytuacją kadrową Placówki, która nie była w stanie oszacować kosztów 
przedmiotowej inwestycji, o co prosiło BI (…). Szacunek kosztów jest integralną częścią 
notatki decyzyjnej dotyczącej wyboru nieruchomości, przygotowywanej dla Dyrektora 
Generalnego SZ. Problemy z obsadą stanowiska kierownika administracyjnego, jak również 
mające miejsce jesienią 2017 r. przejęcie nieruchomości i części majątku likwidowanego 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Rzymie spowodowały 
odsunięcie w czasie procedury pozyskania nowej siedziby dla Wydziału Konsularnego.  

Procedura pozyskania nieruchomości została wznowiona32 z początkiem stycznia 2018 r., 
kiedy to BI wystąpiło do Ambasady o wznowienie badania rynku pod kątem pozyskania 
odpowiedniej nieruchomości i dokonanie wstępnego wyboru obiektów spełniających wymogi 
określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Koszty związane z przeprowadzoną w 2017 r. wizją lokalną wyniosły 16 193,17 zł.  

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia w sprawie pozyskiwania nieruchomości dyrektor 
komórki organizacyjnej właściwej w sprawach infrastruktury sporządza roczne i wieloletnie 
plany pozyskania nieruchomości. Wieloletni plan pozyskania nieruchomości nie został 
w MSZ sporządzony. Zmianę siedziby WK Ambasady RP w Rzymie ujęto w planie 
pozyskania nieruchomości na 2016 r. DGSZ wyjaśnił, że w związku z podjęciem prac nad 
nową procedurą pozyskiwania nieruchomości, która jest obecnie na etapie finalizacji, nie 
przygotowano planu pozyskania nieruchomości na rok 2017. W toku jest procedura zmiany 
stosownych przepisów, która wyeliminuje obowiązek sporządzania tego typu dokumentów, 
które w praktyce miały niewielkie znaczenie w pracy zarówno placówek, jak i Centrali. 

Zaakceptowany przez DGSZ harmonogram pozyskania nieruchomości z przeznaczeniem 
na WK Ambasady RP w Rzymie, zgodnie z którym w styczniu 2017 r. miała zostać zawarta 
umowa najmu, nie został zmieniony, gdyż jak wyjaśnił DGSZ w procesie pozyskania 
nieruchomości opartym o zarządzenie nr 33 Ministra SZ zaakceptowany przez Dyrektora 
Generalnego SZ harmonogram określa szacunkowy czas potrzebny do pozyskania 
nieruchomości.  

 (dowód: akta kontroli str. 153-155, 160-163, 204-245) 

Roczne sprawozdanie z pozyskania nieruchomości w 2016 roku nie zostało sporządzone. 
Szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 535, 542-543) 

1.4. Z ustaleń kontroli NIK w Ambasadzie RP w Kijowie wynika, że w dokumentacji Placówki 
brak jest informacji na temat okresowych przeglądów budynku Ambasady, których 
przeprowadzanie jest wymagane na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane. 

                                                      
32  Claris BI nr 04/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. 
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Planowany w 2016 r. przegląd pięcioletni obiektu budowlanego nie doszedł do skutku ze 
względu na decyzję BI o odstąpieniu od jego przeprowadzenia w 2016 r.33.  

Jak wyjaśnił DGSZ w przypadku Ambasady RP w Kijowie zaplanowane zostało zlecenie 
opracowania Wielobranżowej Opinii Technicznej (WOT), a zatem dokumentu o znacznie 
zwiększonej szczegółowości w stosunku do przeglądu pięcioletniego. W tym celu BI poleciło 
wprowadzić istotne zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, rozszerzając zakres 
opracowania tak, aby otrzymać najbardziej wyczerpujący obraz stanu technicznego 
obiektów budowlanych w Kijowie. Realizacja zarówno przeglądu pięcioletniego, jak 
i Wielobranżowej Opinii Technicznej nie jest rekomendowana, gdyż – powielając w dużym 
stopniu zakres obu opracowań – generuje znaczne koszty i naraża zamawiającego na 
nieuzasadnione wydatki. 

DGSZ odnośnie przyczyn podjęcia przez BI decyzji (październik 2016 r.) o zleceniu 
opracowania WOT, w terminie uniemożliwiającym dochowanie ustawowego terminu na 
przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu budynku (tj. do końca 2016 r.) w wyjaśnieniach 
podał, że Biuro Infrastruktury w ramach bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez 
Ambasadę RP w Kijowie swoich zadań odnotowało brak aktywności ze strony Placówki 
skutkującej możliwością przeprowadzenia – zgodnie z wymaganymi przepisami – 
pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku Ambasady. Pomimo przyznania na 
ten cel środków w budżecie Placówki na rok 2016 oraz przygotowania opisu zamówienia, 
Placówka z nieznanych powodów nie wykonała tego zadania. Mając świadomość 
konieczności sporządzenia WOT, BI uznało, że pod koniec 2016 roku placówka w Kijowie 
i tak nie zdąży przeprowadzić niezbędnych procedur, stąd decyzja o przeniesieniu tego 
zadania do wykonania na rok 2017. Ocena pracy odwołanego w 2017 roku kierownika 
administracyjnego tej placówki pozwala założyć, że przyczyną ewidentnego opóźnienia 
w sporządzeniu przeglądu technicznego oraz WOT była jej niska jakość. 

Ustalenia kontroli NIK w Ambasadzie RP w Kijowie wskazują, że w Placówce prowadzone 
było postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy pięcioletniego przeglądu stanu 
technicznego budynku. Z korespondencji mailowej, przedłożonej kontrolerom NIK podczas 
kontroli w Placówce wynika ponadto, że decyzja o zaniechaniu dokończenia postępowania 
zapadła w Centrali MSZ i była zaskoczeniem zarówno dla kierownictwa Placówki jak 
i pracownika BI przekazującego wiadomość do Placówki. 

Dyrektor Generalny SZ, odnosząc się do ww. korespondencji mailowej poinformował, że 
w całości potwierdza ona opinię BI o braku aktywności ze strony placówki, w rozumieniu 
braku formalnego przepływu informacji w związku z tym, że była to bezpośrednia 
korespondencja elektroniczna pomiędzy pracownikiem wydziału inwestycji i remontów 
głównych a kierownikiem WA Ambasady, z pominięciem drogi służbowej i bez zachowania 
obowiązującej formy korespondencji clarisowej. Taki sposób działania pracownika BI 
spotkał się z negatywną oceną, czego skutkiem była jego negatywna ocena okresowa 
i w efekcie brak przedłużenia stosunku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 36-37, 356-357, 361-362, 566-568, 576-580, 788-789) 

Według wyjaśnień DGSZ, Biuro Infrastruktury w roku 2017 przeprowadziło analizę 
dokonanych przeglądów pięcioletnich budynków placówek zagranicznych i obecnie 
weryfikuje aktualne przeglądy, przesyła placówkom clarisy z wytycznymi dotyczącymi 
realizacji zaleceń przeglądów. Placówki nieposiadające aktualnych przeglądów pięcioletnich 
są sukcesywnie proszone o ich wykonanie. BI zakupiło i wdraża oprogramowanie do 
zarządzania nieruchomościami na placówkach (wraz z Elektroniczną Książką Obiektów 
Budowlanych), którego elementem jest monitoring planowania oraz wykonania zaleceń 
przeglądów pięcioletnich i automatycznego raportowania Centrali MSZ. W roku 2017 BI 
sporządziło roboczy wieloletni plan wykonania przeglądów technicznych pięcioletnich lub 
WOT. Zgodnie z wyjaśnieniami DGSZ materiał ten posłuży do wdrożenia ww. 
oprogramowania. 

(dowód: akta kontroli str. 361-362, 370-471) 

                                                      
33  Dnia 26 października 2016 r. (temat maila RE: Tutorial) Pan Grzegorz Kacprzyński z Wydziału Inwestycji 

i Remontów Głównych BI poinformował o tym kierownika WA w Ambasadzie RP w Kijowie.   
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1. NIK zauważa, że pomimo że: 

 BKiA podejmowało działania zmierzające do wyegzekwowania od Ambasady RP 
w Wiedniu realizacji zalecenia zwrotu prawidłowo wyliczonej kwoty za eksploatację 
przez Kierownika Placówki w Wiedniu i jego żonę samochodów do celów prywatnych, 
przez ponad 8 miesięcy34 nie udało się tego skutecznie zrealizować;  

 BI wysłało do Ambasadora RP w Wiedniu opinię35 o braku możliwości korzystania 
przez Kierownika Placówki z drugiego samochodu, to Ambasador RP w Wiedniu nie 
zwrócił drugiego samochodu i nadal go użytkował, a do BI przesłał informację, że 
„dostosuje się do interpretacji BI”. 

Zdaniem NIK, wskazuje to na konieczność wypracowania rozwiązań zapewniających 
skuteczne egzekwowanie realizacji zaleceń pokontrolnych BKiA. Rozwiązania takie powinny 
eliminować ryzyko, że zalecenia będą realizowane bez zachowania obiektywizmu, pod 
presją przełożonego (jak w przypadku naliczenia ambasadorowi nieprawidłowej kwoty 
zwrotu  środków przez podległego mu kierownika administracyjnego ambasady) i bez 
bieżącego monitorowania wykonania zadeklarowanych działań.  

2. Zdaniem NIK, opisana w pkt. 1.4. kwestia przeglądu 5-letniego budynku Ambasady RP 
w Kijowie i związana z nią wymiana informacji i korespondencji między pracownikami 
Ambasady i pracownikiem BI, która według wyjaśnień DGSZ odbyła się z pominięciem drogi 
służbowej i bez zachowania obowiązującej formy korespondencji clarisowej, wskazuje na 
konieczność wzmocnienia nadzoru Dyrektora BI, który zgodnie z §19 ust. 2 pkt 5 
zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych36 odpowiada za 
zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej oraz nadzór nad jej 
dokumentowaniem, w szczególności w celu zapewnienia ciągłości pracy komórki 
organizacyjnej.  
Zdaniem NIK, sytuacja ta wskazuje również na konieczność zapewnienia w MSZ przepływu 
potrzebnych informacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz ich właściwe 
zrozumienie przez odbiorców, co zgodnie z Standardami kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych37 pkt. D. Informacja i komunikacja, warunkuje prawidłowe 
wykonywanie przez pracowników obowiązków.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Niepodejmowanie skutecznych działań w zakresie zarządzania i nadzoru nad flotą 
samochodów będących w dyspozycji Placówek.  

Ustalenie liczby etatów samochodowych na poszczególnych placówkach jest zadaniem 
dyrektora komórki organizacyjnej MSZ odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki 
samochodowej w placówkach w myśl zapisów § 2 ust. 2 zarządzenia DGSZ w sprawie 
zasad prowadzenia gospodarki samochodowej.  

Kontrola NIK w czterech Placówkach wykazała, że trzy z nich posiadały więcej 
samochodów niż przyznana przez MSZ liczba etatów samochodowych (Mińsk o 33% do 
50% więcej, Kijów o 90% do 60%, Rzym o 14%). Jednocześnie BI MSZ, który na podstawie 
§ 16 ust. 3 zarządzenia DGSZ w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej co 
pół roku otrzymywał z placówek Informacje dotyczące stanu floty poszczególnych placówek, 
nie podejmował działań aktualizujących przyznane etaty samochodów do rzeczywistych 
potrzeb placówek oraz działań dla zagospodarowania ewentualnych nadwyżek 
samochodów. Jednostkowe decyzje zmieniające liczbę etatów samochodowych 
w Placówkach objętych kontrolą NIK zostały podjęte przez BI w stosunku do: 

                                                      
34  Wystąpienie po kontroli BKiA w Ambasadzie RP w Republice Austrii zostało przekazane Placówce w dniu 

25 kwietnia 2017 r. (pismem BKA.084.15.2016/11). 
35  Claris Nr BI-326 z dnia 14 lutego 2017 r. 
36  Dz. Urz. MSZ z 2017 r. poz. 31, ze zm. 
37  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 

Uwagi 
dotyczące 

badanej 
działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 Ambasady RP w Wiedniu – 8 września 2016 r. zmniejszono38 liczbę etatów z pięciu do 
czterech; tuż przed kontrolą kompleksową BKiA, która miała miejsce w dniach 18-30 
września 2016 r., i w której stwierdzono m.in. nieprawidłowość polegającą na 
„przyzwoleniu na użytkowanie pojazdu służbowego w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem, tj. do celów prywatnych” (jak ustalono samochód ten znajdował się 
w ciągłym użytkowaniu przez żonę Kierownika Placówki, co nie było odnotowywane na 
kartach pojazdów, szczegółowy opis w części dotyczącej ustalonego stanu faktycznego, 
pkt 1.2.); 

 Ambasady RP w Kijowie - 11 czerwca 2013 r. przyznano39 dodatkowo jeden etat na 
wniosek Kierownika Placówki, a 22 czerwca 2015 r. zmniejszono40 ponownie o jeden 
etat samochodowy; 

 Ambasady RP w Mińsku – 28 grudnia 2017 r., tj. po kontroli NIK, poinformowano, że 
liczba etatów wynosi siedem41 w odpowiedzi na wniosek Kierownika Placówki 
o uregulowanie stanu posiadanej floty w stosunku do przyznanych etatów 
samochodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 481-495) 

Jak wyjaśnił DGSZ, „Biuro Infrastruktury nie prowadziło ewidencji przyznanych etatów 
samochodowych, ponieważ liczba etatów każdorazowo wykazywana jest w sprawozdaniach 
otrzymywanych z placówek”. Odnośnie kwestii, w jaki sposób BI weryfikuje liczbę 
przyznanych etatów samochodowych w przesyłanych przez Placówki, zgodnie z § 16 ust. 3 
zarządzenia DGSZ w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej, informacjach 
o stanie floty pojazdów służbowych, skoro nie prowadzi ewidencji etatów samochodowych 
DGSZ wyjaśnił, że „BI porównuje ilość etatów do ilość wykazanej przez placówki w roku 
poprzednim (…). BI dysponuje roboczym wykazem pojazdów /etatów samochodowych 
i ryczałtów paliwowych, uzupełnianym na bieżąco i stanowiącym narzędzie wspierające 
proces decyzyjny”. Jednocześnie DGSZ dodał, że w związku z pracami nad nowelizacją 
tego zarządzenia, Dyrektor BI określi w oddzielnym dokumencie ilość etatów i ryczałtów dla 
każdej z placówek. 

Odnośnie kwestii jakie kryteria i zasady przyjęło MSZ dla określenia i przyznania liczby 
etatów samochodowych dla poszczególnych placówek DGSZ wyjaśnił, że „Przesłanki do 
ustalenia liczby etatów wynikają z konsultacji dotyczących zapewnienia placówce 
możliwości sprawnego wykonywania jej zadań, odpowiednio do wielkości zatrudnienia lub 
ze względu na umotywowany wniosek kierującego placówką. Decyzje o likwidacji etatów 
uznanych za zbędne podejmowane są na podstawie analizy faktycznych przebiegów 
pojazdów placówki, zmian liczby pracowników, zmiany kompetencji terytorialnych placówek 
itd.”. 

Jak wyjaśnił DGSZ „z dotychczasowego doświadczenia wynika, że jedynymi obiektywnymi 
przesłankami służącymi ocenie wykorzystania pojazdów służbowych są ich faktyczne 
przebiegi, wiek oraz awaryjność i koszty naprawy. Obowiązujące zarządzenie w sprawie 
zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w placówkach zagranicznych nie ustala 
innych mierników/współczynników służących do oceny stopnia/częstotliwości wykorzystania 
floty”. 

(dowód: akta kontroli str. 31, 40-41, 358, 364-365) 

Zdaniem NIK, tak prowadzone działania, które sprowadzają się do bieżącego, 
krótkoterminowego reagowania na problemy powstałe w Placówkach, świadczą o braku 
rzetelnego i skutecznego nadzoru w zakresie zarządzania i gospodarowania flotą placówek 
liczącą ok. 500 pojazdów i nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu tą flotą. Brak  
skuteczności nadzoru potwierdzają także nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli 
NIK w Ambasadach w Wiedniu i w Mińsku oraz ustalenia kontroli BKiA MSZ. Od momentu 
przyznania placówkom etatów w 2011-2012 r. zmieniały się okoliczności mające wpływ na 
zapotrzebowanie na środki transportu (kompetencje terytorialne, stan zatrudnienia i zadania 

                                                      
38  Claris Nr BI-1995.  
39  Claris Nr BI-1281.  
40  Claris Nr BI-1217.  
41  Claris Nr BI 2430. 
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placówek), co ma wpływ na zapotrzebowanie na samochody. Ocena wykorzystania 
pojazdów służbowych oparta jedynie na faktycznym przebiegu, wieku oraz awaryjności 
i kosztach napraw nie daje pełnego obrazu rzeczywistego stopnia wykorzystania pojazdów, 
który zdaniem NIK jest ważnym czynnikiem przy ocenie adekwatności liczby pojazdów do 
wykonywanych zadań. Jak pokazały wyniki kontroli NIK w Ambasadzie RP w Wiedniu 
współczynnik wykorzystania pracy pojazdów był stosunkowo niski i jednocześnie w tym 
okresie stwierdzono, że jeden z pojazdów był wykorzystywany do celów prywatnych.  

Zastrzeżenia NIK odnoszą się również, do dokumentowania i ewidencjonowania zasobu 
posiadanej floty samochodów przez BI MSZ oraz narzędzia wspierającego proces 
decyzyjny BI - roboczego wykazu pojazdów/etatów samochodowych i ryczałtów paliwowych 
– który w ocenie NIK, nie jest wystarczający do podejmowania przez MSZ decyzji np. 
w sprawie sprzedaży samochodów, czego przykładem mogą być stwierdzone 
nieprawidłowości w Ambasadzie RP w Mińsku (szczegółowy opis nieprawidłowości 
w obszarze 4 Prawidłowość pobierania, ewidencjonowania i rozliczania z budżetem 
dochodów, w tym wpływów z najmu składników majątkowych Placówki). 

MSZ w dodatkowych wyjaśnieniach powiadomiło NIK o podjęciu w drugiej połowie 2016 r., 
a w szczególności na początku 2017 r. szeregu działań zmierzających do poprawy nadzoru 
nad gospodarką samochodową, co zostało przedstawione w rozdziale 7. Działania 
naprawcze podjęte przez MSZ. 

2. Dyrektor BI nie sporządził sprawozdania za 2016 r. z realizacji rocznych planów 
pozyskania nieruchomości, co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie 
pozyskiwania nieruchomości. DGSZ wyjaśnił, że niesporządzenie sprawozdania ściśle 
powiązane było ze zmianami kadrowymi w BI w zakresie stanowisk ds. gospodarowania 
nieruchomościami placówek zagranicznych, jak również z nałożonymi na BI dodatkowymi 
priorytetowymi zadaniami z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w tym dot. 
pozyskania nieruchomości dla siedzib nowotworzonych placówek zagranicznych 
w Belfaście, Panamie, Houston i Dar-es-Salaam. Według wyjaśnień DGSZ obecnie na 
ukończeniu są prace nad sprawozdaniem z pozyskania nieruchomości w 2017 roku. 
Zdaniem NIK, argument o konieczności realizacji innych priorytetowych zadań nie 
uzasadnia braku sporządzenia sprawozdania zgodnie z obowiązującym zarządzeniem. 
W związku z podjęciem działań przez MSZ, NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego.  

W ocenie NIK nadzór MSZ nad adekwatnością stanu wyposażenia Placówek w składniki 
rzeczowego majątku trwałego nie był skuteczny. 

Zdaniem NIK, działania MSZ związane z nadzorem i monitorowaniem przeprowadzania 
przeglądów pięcioletnich budynków placówek zagranicznych w okresie objętym kontrolą 
były niewystarczające. Z uwagi jednak na podjęte przez BI MSZ działania związane 
z zakupem i wdrażaniem oprogramowania do zarządzania nieruchomościami na 
placówkach, NIK nie sformułowała w tym zakresie nieprawidłowości i wniosków. 

Nadzór MSZ nad zapewnieniem odpowiednich warunków lokalowych w Wydziałach 
Konsularnych Ambasad RP w Rzymie i Mińsku nie doprowadził do podjęcia skutecznych 
działań w celu poprawy tych warunków, które od lat nie zapewniają odpowiedniego poziomu 
obsługi interesantów. Na brak racjonalnej polityki MSZ w zakresie pozyskiwania 
i wykorzystania nabywanych/wynajmowanych na potrzeby placówek zagranicznych 
nieruchomości, NIK zwróciła uwagę w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli Wykonania 
budżetu państwa w 2017 r.42 Nieskuteczny nadzór służb Ministerstwa nad procesem 
pozyskiwania nieruchomości na potrzeby placówek zagranicznych prowadzi do 
nieprawidłowości ujawnionych zarówno przez NIK, jak i MSZ. W związku 
ze sformułowaniem w ww. wystąpieniu po kontroli Wykonania budżetu państwa w 2017 r. 
nieprawidłowości dotyczącej niesporządzenia rocznego planu pozyskiwania nieruchomości 
na 2017 r. NIK w niniejszym wystąpieniu odstępuje od formułowania nieprawidłowości 
i wniosku w tym zakresie. Zdaniem NIK, sporządzanie takich planów, jak i sprawozdań z ich 
realizacji jest celowe, gdyż porządkuje proces pozyskiwania nieruchomości i pozwala na 
weryfikację efektywności działań w tym zakresie. 

                                                      
42  KAP.410.001.05.2018. Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

Ocena 
cząstkowa 
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2. Nadzór nad gospodarnością, legalnością, celowością i rzetelnością 
gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym 

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości w czterech objętych kontrolą Placówkach 
polegały m.in. na: 

 dokonaniu płatności zaliczkowych (w łącznej kwocie 172,3 tys. euro43) za zakupione 
usługi, towary, środki trwałe, tj. przed ich odbiorem: 

 dwa samochody – Ambasada RP w Rzymie,  

 jeden samochód i za usługę cateringową – Ambasada RP w Mińsku, 

 prześwietlarka RTG, za prace remontowe sieci kanalizacyjnej oraz za 
modernizację SZT44 – Ambasada RP w Kijowie,  

co było niezgodne z art. 44 ust. 2 i 3 pkt 3 ufp oraz z § 15 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych45; 

 niedokonaniu przez głównego księgowego wstępnej kontroli wydatków, o której mowa 
w art. 54 ust. 1 pkt 3 ufp, co było również niezgodne z § 11 ust. 2 zarządzenia 
w sprawie umów cywilnoprawnych w przypadku: trzech spośród ośmiu badanych 
umów cywilnoprawnych (Ambasada RP w Rzymie), siedmiu z dziewięciu (Ambasada 
RP w Mińsku) oraz wszystkich 29 (Ambasada RP w Kijowie) objętych badaniem 
umów; 

 braku pisemnego uzasadnienia określającego przynajmniej potrzebę zawarcia umowy 
i przydatności jej rezultatu dla realizacji zadań Placówki, co było niezgodne z § 5 ust. 1 
zarządzenia w sprawie umów cywilnoprawnych; w przypadku wszystkich ośmiu 
badanych umów w Ambasadzie RP w Rzymie i dziewięciu w Ambasadzie RP 
w Mińsku; 

 nieudokumentowaniu sposobu wyboru ofert w postępowaniu bez zastosowania Pzp 
(z dokumentacji powinno jednoznacznie wynikać, że wybrana została oferta 
najkorzystniejsza lub, że niemożliwe było porównanie ofert), co było niezgodne z § 6 
zarządzenia w sprawie umów cywilnoprawnych (w sześciu z 32 zbadanych wydatków 
w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w pięciu z 19 w Ambasadzie RP w Mińsku); 

 braku protokołów odbioru zakupu towarów i usług, co było niezgodne z § 18 ust. 1 
zarządzenia w sprawie umów cywilnoprawnych (w 11 przypadkach w ramach 
zbadanej próby 32 wydatków w Ambasadzie RP w Kijowie i w przypadku odbioru 
samochodu przez Ambasadę RP w Mińsku); 

 nierzetelnym zweryfikowaniu informacji o wybranym wykonawcy zamówienia na 
dostawę i adaptację pojazdu (Ambasada RP w Mińsku); 

 niegospodarnym wydatkowaniu kwoty 2,2 tys. euro na zakup dwóch szaf wnękowych 
i szafki do rezydencji Ambasadora w Mińsku; 

 nie wystąpieniu przed zakupem mebli do rezydencji Kierownika Placówki w Mińsku (na 
łączną kwotę 23,1 tys. euro) do MSZ o zgodę na zakup na miejscu lub o dostawę 
wyposażenia z Polski, bądź z innej placówki zagranicznej, co było to niezgodne z § 8 
ust. 7 Instrukcji nr 5 DGSZ w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi; 

 zawarciu umowy cywilnoprawnej na kwotę 1 660 euro przez pracownika 
nieupoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Ambasady RP 
w Rzymie; 

 nierzetelnym i niezgodnym z Pzp przygotowaniu postępowania w sprawie zamówienia 
publicznego w Ambasadzie RP w Kijowie, a także nieterminowym opublikowaniu 
w BIP46 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia (niezgodne z art. 95 ust. 1 Pzp) oraz 
nierzetelnym sporządzaniu protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w Ambasadzie RP w Mińsku; 

                                                      
43  W tym: 66,4 tys. euro – Ambasada RP w Rzymie; 51,3 tys. euro – Ambasada RP w Mińsk, 54,6 tys. euro – 

Ambasada RP w Kijowie. 
44  System Zabezpieczenia Technicznego 
45  Dz. U. z 2015 r. poz. 1542. 
46  Biuletyn Informacji Publicznej. 

Nieprawidłowości 
stwierdzone w 

Placówkach  
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 odbiorze prac wynikających z jednej umowy przez kierownika WA w Kijowie, będącego 
w stosunku pokrewieństwa z wykonawcą umowy, co było niezgodne z § 7 zarządzenia 
w sprawie umów cywilnoprawnych; przepis ten stanowi, że podwykonawcą zawartej 
umowy nie może być osoba pozostająca w stosunku pokrewieństwa, tj. m.in. zstępny 
osoby uczestniczącej w procesie merytorycznego odbioru przedmiotu umowy. Odbioru 
przedmiotu ww. umowy dokonał ówczesny kierownik WA, podczas gdy wykonawcą był 
jego syn. 

2.1. Zgodnie z § 1 zarządzenia MSZ w sprawie procedury nadzoru nad działalnością 
finansową placówek zagranicznych, Placówki zagraniczne jako dysponenci III stopnia 
prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez 
dysponenta części budżetowej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
i o rachunkowości. Nadzór nad finansową działalnością placówek prowadzi dyrektor BF.  

Zgodnie z § 58 zarządzenia MSZ w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych, BI m.in. weryfikuje plany finansowe placówek 
w zakresie środków pozostających w dyspozycji BI oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad 
realizacją wydatków placówek.  

BF i BI MSZ przekazywały do placówek pisma, zalecenia, wytyczne i materiały dotyczące 
m.in: 

 zatwierdzonych planów finansowych47 wraz m.in. z informacjami o obowiązku 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, o zakresie upoważnień kierownika 
placówki, z zasadami przekazywania sprawozdań, dokonywania zmian w planie oraz 
gospodarowania przyznanymi środkami publicznymi; 

 planów dochodów, o których mowa w art. 163 ufp48; 

 planu kont49; 

 planowania i sprawozdawczości w zakresie kompetencji Biura Infrastruktury50, wraz 
m.in. z informacją, że placówki, które otrzymały środki finansowe, zobowiązane są do 
uzyskania zgody z Biura Infrastruktury przed dokonaniem wydatku na np. zakup 
materiałów i wyposażenia w zakresie wyposażenia kompleksowego obiektów placówki 
oraz pomieszczeń reprezentacyjnych51; zakup usług remontowych52 obiektów placówek, 
przed podpisaniem umowy z dostawcą usług; wydatki inwestycyjne53, przed 
rozpoczęciem tytułu inwestycyjnego, podpisaniem umowy z wykonawcą. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-22, 800-803) 

W trakcie kontroli w Ambasadach RP w Wiedniu i Kijowie ustalono, że BI MSZ wyrażał 
zgodę na dokonanie określonych zakupów usług czy towarów pomimo, że we wnioskach 
Placówki wskazywały nieprawidłową klasyfikację budżetową planowanych wydatków, a BF 
nie wnosiło do tego zastrzeżeń. Szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości. 

2.2. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, pkt C.14 
Szczególne mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, powinny 
istnieć przynajmniej mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, 
takie jak zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub 
osoby przez niego upoważnione oraz podział kluczowych obowiązków. 

W trakcie kontroli przeprowadzonych w Ambasadach RP stwierdzono, że czynności 
dotyczące przeprowadzania kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych nie były 
rozdzielone pomiędzy różnych pracowników z uwzględnieniem obowiązków 
i odpowiedzialności głównego księgowego, określonych w przepisach ufp (zasada rozdziału 
poszczególnych obowiązków w ramach ewidencjowania jednej operacji gospodarczej jest 
nazywana zasadą „dwóch par oczu”). Autoryzacja i ewidencjonowanie operacji 

                                                      
47  Zatwierdzone przez DGSZ plany finansowe na 2016 r. (BF.7112.1.2016) oraz na 2017 r. (BF.7110.5.2017).  
48  Wiadomość Poczty Elektronicznej, WPE Nr: BF.7112.2.2016 oraz Claris MSZ BF.7110.6.2017. 
49  Claris BF.7140.1.2017. 
50  Claris MSZ BI 456 z 16 listopada 2016 r. 
51  Pozycja planu wydatków 75057-4210022-11 i 75069-4210022-11. 
52  Pozycja planu wydatków 75057-4270022-11 i 75069-4270022-11. 
53  Pozycja planu wydatków 75057-6050022-11. 

Opis stanu 
faktycznego 
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o charakterze istotnym dla gospodarki finansowej jednostki nie powinny opierać się na 
jednej osobie, i tak w:  

 w Ambasadzie RP w Rzymie jeden pracownik sprawdzał dowody księgowe pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym (w 16 przypadkach z 30 badanych) 
oraz dodatkowo podpisał się jako księgowy (w czterech przypadkach), co było 
niezgodne z zasadami kontroli dokumentów i dowodów księgowych określonymi 
w Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów i dowodów księgowych 
w ambasadzie (§ 3). Charge d'affaires a.i. w wyjaśnieniach podała, że księgowa 
zatwierdzała do ujęcia w księgach rachunkowych i dokonywała jednocześnie na 
dokumentach sprawdzenia pod względem merytorycznym, ponieważ pełniła 
równocześnie obowiązki kierownika administracyjno-finansowego54; 

 w Ambasadzie RP w Kijowie w związku z brakiem głównego księgowego kierownik 
Placówki upoważnił od 17 maja 2017 r., kierownika WA: 

 do sprawdzania dokumentów i dowodów księgowych Ambasady RP w Kijowie oraz 
Instytutu Polskiego w Kijowie pod względem formalnym i rachunkowym oraz do 
zatwierdzania rachunków do wypłaty w funkcji księgowego na czas nieobecności 
Pani Małgorzaty Wolskiej – Głównej księgowej Ambasady RP w Kijowie;  

 do podpisywania w imieniu kierownika Placówki pod względem merytorycznym 
zwrotu podatku VAT Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Kijowie na czas 
nieobecności Głównej księgowej Ambasady RP w Kijowie. 

 w Ambasadzie RP w Mińsku w okresie objętym kontrolą kierownik WAF był 
jednocześnie głównym księgowym. 

Odnosząc się do kwestii posiadania przez jednego pracownika w ww. Placówkach 
kluczowego zakresu kompetencji Dyrektor Generalny SZ w wyjaśnieniach stwierdził, że 
Kierownik jednostki, jako osoba odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie podległej 
mu jednostki budżetowej, zgodnie z art. 53 ust. 2 ufp „… może powierzyć określone 
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki”. MSZ nie ma 
możliwości weryfikowania na bieżąco udzielonych przez kierowników placówek upoważnień 
do wykonywania określonych obowiązków. Analiza zapisów „Instrukcji w sprawie obiegu 
oraz kontroli dokumentów i dowodów księgowych”, a także losowo wybranych dokumentów 
finansowych przekazanych przez placówki wskazywała, że kontrole merytoryczne 
i formalno-rachunkowe są rozdzielone. Ministerstwo jest świadome, że w okresach braków 
kadrowych na określonych stanowiskach w placówkach (np. vacaty na stanowiskach 
głównego księgowego Ambasady RP w Kijowie oraz kierownika administracyjnego 
Ambasady RP w Rzymie), kierownicy tych placówek zmuszeni są do rozszerzania zakresu 
obowiązków podległym sobie pracownikom zgodnie z art. 53 i 54 ufp, w celu zapewnienia – 
w okresie przejściowym – prawidłowego funkcjonowania kierowanej przez niego jednostki”. 

Wśród działań podejmowanych przez MSZ w celu zapobiegania występowania ww. sytuacji, 
w których jednemu urzędnikowi powierza się zbyt duży zakres kompetencji (kluczowe 
obowiązki dotyczące prowadzenia, realizacji, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania 
operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są przydzielone jednej osobie) 
Dyrektor Generalny SZ wskazał na szkolenia z zakresu zarządzania finansami w placówce 
zagranicznej oraz gospodarowania środkami publicznymi. Prowadzący szkolenia zwracają 
szczególną uwagę kursantom, że czynności dotyczące przeprowadzania kontroli 
i zatwierdzania dowodów księgowych powinny być rozdzielone pomiędzy różnych 
pracowników z uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego. 
Autoryzacja i ewidencjonowanie operacji gospodarczych nie powinny opierać się na jednej 
osobie. Dodał również, że mając na uwadze fakt, że dokumentacja finansowa znajduje się 
na placówkach, nie ma możliwości weryfikacji na bieżąco zmian w zakresach obowiązków 
pracowników placówek wynikających z udzielonych upoważnień, zwłaszcza, że zapisy 
polityki rachunkowości i przesłane, losowo wybrane dokumenty wskazują na dochowanie 
zasady „dwóch par oczu”. Jednakże mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości 
w czasie kontroli, na wszystkie placówki wysłana zostanie informacja przypominająca 
o konieczności rozdzielania czynności dotyczących przeprowadzania kontroli 

                                                      
54  Od 1 lutego 2017 r. Pani Elżbieta Jakubczyk Mroczek Główna Księgowa Ambasady RP w Rzymie pełniła 

dodatkowo obowiązki Kierownika WAF. 
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i zatwierdzania dowodów księgowych pomiędzy różnych pracowników z uwzględnieniem 
obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego, określonych w przepisach ustawy 
o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 19, 291-293, 300-301) 

W związku ze skalą stwierdzonych w czterech Placówkach nieprawidłowości w obszarze 
gospodarki finansowej (ale także z uwagi na inne nieprawidłowości opisane w pozostałych 
rozdziałach wystąpienia), zdaniem NIK, uzasadnione jest zintensyfikowanie działań MSZ 
w zakresie nadzoru nad placówkami w celu zapobiegania kumulowaniu u jednego 
pracownika kluczowych obowiązków dotyczących prowadzenia, realizacji, zatwierdzania, 
rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych. Odnosząc się do 
argumentacji zaprezentowanej w wyjaśnieniach MSZ, NIK zwraca uwagę, że problem ten 
wystąpił w stosunkowo dużych placówkach55, które zrealizowały w 2017 r. 14,9% dochodów 
i 1,9% wydatków budżetu części 45 oraz 15% dochodów i 5,2% wydatków wszystkich 
placówek. Zdaniem NIK, liczba zatrudnionych pracowników pozwalała na zbudowanie 
efektywnego podziału obowiązków przy zatwierdzaniu, realizacji i ewidencjonowaniu 
operacji gospodarczych. Natomiast w przypadku okresowych braków kadrowych można np. 
wdrożyć mechanizmy zastępcze, np. zasadę wyrywkowej weryfikacji „z zewnątrz” operacji 
gospodarczych. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na braku skutecznego nadzoru nad gospodarką finansową 
Placówek zagranicznych w zakresie zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej 
wydatków. Kontrola wykazała, że:  

 Ambasada RP w Wiedniu zakwalifikowała 17,2 tys. euro wydatków sfinansowanych 
z dochodów, o których mowa w art. 163 ufp do zakupu usług remontowych (§ 4270), 
pomimo że wydatki te nie były wydatkami remontowymi. Dotyczyło to produkcji, dostawy 
i montażu regałów do archiwum WK, nadzoru budowlanego, przeniesienia archiwum w 
związku z remontem murów fundamentowych, zakupu trawy po zakończonych robotach 
(odtworzenie nawierzchni wokół budynku WK). Jak wyjaśniła Główna księgowa 
Placówki, BI MSZ wyraziło zgodę na dokonanie wydatku jako usługi remontowe. Zgodę 
taką, jak wynika z dokumentacji, wyraził także Dyrektor Generalny SZ; 

 Ambasada RP w Kijowie kwotę 17,6 tys. euro, stanowiącą wydatek za wykonanie 
wygrodzenia dachu budynku Ambasady w 2016 r., zakwalifikowała i zaksięgowała na 
koncie właściwym dla usług miejscowych firm ochroniarskich (§ 430 klasyfikacji 
budżetowej), zamiast na koncie właściwym dla wydatków inwestycyjnych (§ 605). Jak 
wyjaśnił Ambasador, w budżecie placówki na 2016 r. nie zaplanowano środków na ten 
cel i w związku z pilną potrzebą wykonania wygrodzenia dachu zwrócono się do BI 
o pokrycie wydatku z posiadanych przez Placówkę środków na zakup usług 
pozostałych. Placówka uzyskała zgodę BI56. 

Odnośnie błędnej klasyfikacji powyższych wydatków dokonanych za zgodą BI, Dyrektor 
Generalny SZ poinformował, że nie jest mu znana przyczyna ich zaakceptowania przez BI, 
oraz że w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych przypadków zalecił 
przeprowadzenie analizy przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, która posłuży do 
wypracowania stosownych zaleceń dla placówek zagranicznych, jak również będzie 
stanowiła materiał szkoleniowy dla osób wyjeżdzających do placówek zagranicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35) 

Zgodnie z § 4 ust 1 zarządzenia MSZ w sprawie procedury nadzoru nad działalnością 
finansową placówek zagranicznych Dyrektor BF nadzoruje gospodarkę finansową placówek 
zagranicznych w zakresie zgodności m.in. z ustawą o finansach publicznych, ustawą 
o rachunkowości i klasyfikacją budżetową.  

Dyrektor Biura Finansów Pani Elżbieta Kalbarczyk – Chochół wyjaśniła, że w ww. 
przypadkach BI nie zwróciło się do BF o konsultację dotyczącą prawidłowości klasyfikacji 

                                                      
55  Podstawowym kryterium doboru placówek do kontroli NIK była wielkość (wartość i liczba) zasobu środków 

trwałych w placówce z uwzględnieniem liczby i charakteru dokonywanych w okresie objętym kontrolą – 
w ramach tych środków – operacji księgowych (zakupy, przesunięcia, sprzedaż, likwidacja). 

56  Claris MSZ BI-949 z 11 maja 2016 r. 
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budżetowej. Ambasada RP w Kijowie wydatkowała kwotę 17,6 tys. euro w pozycji (…) 
„Zakup usług pozostałych” w ramach posiadanych środków przyznanych w planie 
finansowym na 2016 r. Ambasada RP w Wiedniu otrzymała zgodę na wydatkowanie 
w ramach planu dochodów placówki na bieżący rok kwoty 150 000 euro na 
przeprowadzenie remontu pomieszczeń piwnicznych (…). Na podstawie wniosku placówki 
z listopada 2016 r. BI wystąpiło do Dyrektora Generalnego SZ o akceptacje wymiany 
regałów archiwalnych na nowe w ramach zaakceptowanego uprzednio planu wydatków 
z dochodów placówki. Biuro Finansów parafowało pismo BI skierowane do DGSZ 
w zakresie środków zatwierdzonych w planie finansowym dochodów, o których mowa 
w art. 163 ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 517-529) 

Zdaniem NIK, BF dysponujące planami dochodów placówek uzyskiwanych zgodnie 
z art. 163 ufp, obejmującymi przychody i rozchody właśnie na etapie parafowania pisma BI 
skierowanego do DGSZ powinno w ramach nadzoru nad gospodarką finansową placówek 
zagranicznych w zakresie zgodności m.in. z klasyfikacją budżetową weryfikować jej 
poprawność. Takie działania pozwoliłyby uniknąć ww. nieprawidłowości mających wpływ na 
wiarygodność sprawozdań budżetowych placówek, a w konsekwencji łącznych sprawozdań 
dysponenta głównego. Np. opisane wyżej wydatki w Ambasadzie RP w Wiedniu, jakkolwiek 
ściśle związane z remontem WK, nie były pracami remontowymi i nie powinny jako takie 
zostać zakwalifikowane. Błędna klasyfikacja wydatków miała wpływ na dane wykazane 
w sprawozdaniu Rb-34PL za IV kwartały 2016 r. Błędna klasyfikacja zakupu, dostawy 
i montażu regałów do archiwum WK mogła mieć również wpływ na nieujęcie regałów 
w ewidencji księgowej (konto 013) oraz w księgach inwentarzowych Ambasady. 

W ocenie NIK, działania MSZ polegające na ustaleniu i przekazaniu do placówek odrębnych 
procedur (zaleceń, wytycznych) w zakresie gospodarki finansowej stanowią istotny element 
nadzoru MSZ nad gospodarką finansową placówek. Zdaniem NIK jednak, aby nadzór ten 
był w pełni skuteczny zadania przewidziane w ramach tak ustanowionego systemu powinny 
zostać włączone w funkcjonowanie jednostki i być elementem składowym zadań 
wykonywanych na wszystkich poziomach organizacyjnych. Skuteczność tego systemu 
zależy m.in. od zakresu i sposobu w jaki kierownictwo i pracownicy jednostki wykonują 
obowiązki związane z nadzorem.  

3. Nadzór nad rzetelnością klasyfikowania i ewidencjonowania 
składników majątku trwałego w Placówkach 

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości w czterech objętych kontrolą Placówkach 
polegały m.in. na: 

 nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, bowiem salda kont inwestycji 
i środków trwałych w programie księgowym FKWIN były zaniżone w stosunku do salda 
ksiąg inwentarzowych, co jest niezgodne z art. 4 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 uor i miało 
wpływ na roczną sprawozdawczość finansową Ambasady RP w Rzymie (bilans 
Placówki za 2016 r.); 

 nierzetelnym prowadzeniu ewidencji dotyczącej kart wyposażenia pomieszczeń lub 
braku tych kart (Ambasady RP w Rzymie, Kijowie i Mińsku), kart wyposażenia 
indywidualnego oraz kart wyposażenia mieszkań (Ambasada RP w Kijowie), co było 
niezgodne z § 8 Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku oraz 
uniemożliwiało bieżącą kontrolę majątku; 

 zaniżaniu wartości środków trwałych poprzez niepowiększanie o koszty dostawy, 
instalacji i montażu, co było niezgodne z art. 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 2 uor 
oraz z § 9 ust.1 i 2 Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku 
oraz miało wpływ na roczną sprawozdawczość finansową za 2016 r. (Ambasady RP 
w Wiedniu, Kijowie i Mińsku); 

 niewprowadzeniu do ksiąg inwentarzowych oraz ewidencji księgowej:  

 ulepszeń środków trwałych w łącznej kwocie 44,6 tys. euro (Ambasada w Kijowie); 

 zakupionego samochodu o wartości 39,2 tys. euro przez 251 dni (Ambasada RP 
w Mińsku); 

Ocena 
cząstkowa 
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w Placówkach  
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 czterech spośród objętych kontrolą 13 środków trwałych (bilansowych 
i pozabilansowych) zakupionych w okresie od 1 października 2016 r. do 30 
września 2017 r. o łącznej wartości 15,8 tys. euro (Ambasada RP w Wiedniu),  

co miało wpływ na roczną sprawozdawczość finansową ww. Placówek (bilanse za 
2016 r.), gdyż sprawozdania te nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu majątku; 

 nienadaniu numerów inwentarzowych środkom trwałym, co było niezgodne z § 9 ust. 5 
Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku (dwóm 
w Ambasadzie RP w Kijowie i 10 w Mińsku); 

3.1. Zgodnie z § 32 ust. 1 i 2 Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami 
majątku placówki zobowiązane są przesłać do komórki organizacyjnej Ministerstwa 
właściwej do spraw nadzoru nad gospodarką inwentarzową następujące sprawozdania 
półroczne w celu weryfikacji i oceny funkcjonowania gospodarki inwentarzowej: 

 sprawozdanie z wykonania planu wydatków; 

 zestawienie ilościowe i wartościowe przychodów i rozchodów składników majątku; 

 kopie protokołów wyceny składników majątku; 

 wykaz sald poszczególnych działów księgi inwentarzowej prowadzonej dla kont 011 
i 013. 

W trakcie kontroli w Ambasadach RP w Kijowie ustalono, że pomimo wywiązywania się 
Placówki z obowiązku przesyłania ww. dokumentów BI MSZ nie dokonywało ich weryfikacji. 
Szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 37-38) 

3.2. BI posiada dokumentację dotyczącą planowania i zmian (np. zwiększeń) planu 
finansowego placówek. Zgodnie z wytycznymi BI do sporządzenia planów finansowych na 
2017 r., sprawozdawczości za 2016 r. i sprawozdawczości w 2017 r., placówki, które 
otrzymały środki finansowe, zobowiązane są do uzyskania zgody BI na dokonanie 
wybranych wydatków57.  

Z ustaleń kontroli w Ambasadzie RP w Kijowie wynika, że BI wyraziło zgodę58 na dokonanie 
wydatku na modernizację SZT i integrację systemu, natomiast z przekazanych sprawozdań 
za drugie półrocze 2016 r. i pierwsze półrocze 2017 r. wynika, że nie uwzględniono tej 
modernizacji w ewidencji. 

Dokonywana przez BI weryfikacja przekazywanych przez placówki sprawozdań 
wymaganych § 32 ust. 1 i 2 Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami 
majątku placówki nie obejmuje wykorzystania i porównania ich z dokumentacją dotyczącą 
np. planowania wydatków lub zgody na jego dokonanie.  

Dyrektor Generalny SZ poinformował, że wprowadzenie praktyki weryfikacji sprawozdań 
przez dysponenta części budżetowej przy wykorzystaniu danych księgowych programu 
FKWIN powinno znacząco usprawnić ocenę ich wiarygodności. Dodatkowo na poziomie BI 
zostanie wprowadzony obowiązek przekazywania każdorazowo do wiadomości właściwej 
komórki wewnętrznej biura zgody na dokonanie wydatku, co pozwoli tej komórce 
dysponować pełnymi danymi źródłowymi przy ocenie otrzymanych sprawozdań. 

 (dowód: akta kontroli str. 30, 39) 

Odnośnie kwestii zasadności żądania od placówek przez MSZ ww. licznych dokumentów 
w kontekście braku ich wykorzystania przy ocenie sprawozdań placówek DGSZ stwierdził, 
że BI w najbliższym czasie przeprowadzi dogłębną analizę zasadności wymagań 

                                                      
57  Zgoda BI wymagana jest przed dokonaniem wydatku z pozycji: 

 75057-4210022-11 i 75069-4210022-11 zakup materiałów i wyposażenia w zakresie wyposażenia 
kompleksowego obiektów placówki oraz pomieszczeń reprezentacyjnych i recepcyjnych, 

 75057-4270022-11 i 75069-4270022-11 zakup usług remontowych obiektów placówek oraz 
kompleksowych, przed podpisaniem umowy z dostawcą usług, 

 75057-6050022-11 wydatki inwestycyjne, przed rozpoczęciem tytułu inwestycyjnego, podpisaniem 
umowy z wykonawcą, 

 75057-6060022-11  i 75069-6060022-11 zakupy inwestycyjne, przed podpisaniem umowy 
z dostawcą/przed zamówieniem. 

58  Claris nr BI.Cl.589/2016 z 30 listopada 2016 r. 
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przekazywania zestawień przychodów i rozchodów środków trwałych przez placówki do 
centrali. Jest faktem iż ocena tych danych jest ze względu na braki kadrowe w BI znacznie 
uproszczona. Wyniki tej analizy będą podstawą do ewentualnych zmian w przepisach. 

(dowód: akta kontroli str. 357-358, 363-364) 

3.3. Dyrektor BI zobowiązał wszystkie placówki59, z dniem 1 stycznia 2015 r., do 
komputerowego prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz wykonywania inwentaryzacji 
poprzez program do inwentaryzacji i zarządzania majątkiem Lupine. W Ambasadach RP 
w Mińsku i Wiedniu ewidencja środków trwałych prowadzona jest w Lupine. W Ambasadach 
RP w Kijowie i Rzymie do księgi inwentarzowej prowadzonej w formie elektronicznej nie 
wprowadzono wszystkich pozycji, gdyż podstawowym sposobem prowadzenia ksiąg 
inwentarzowych jest forma papierowa. 

Ustalono, że pomimo wywiązania się placówek z obowiązku przesyłania w formie 
elektronicznej ksiąg inwentarzowych60 weryfikacja ksiąg przez BI była ograniczona. 
Szczegółowy opis w części Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 804) 

Przesłana do BI MSZ przez Ambasadę RP w Kijowie w formie elektronicznej księga 
inwentarzowa dla środków bilansowych nie zawiera wszystkich pozycji ujętych w księdze 
prowadzonej w formie papierowej, a księga dla środków pozabilansowych nie zawiera 
żadnych pozycji. Dyrektor Generalny SZ poinformował, że wzorzec normatywny 
wykorzystania danych objętych sprawozdawczością określa § 32 ust. 1 Instrukcji Dyrektora 
Generalnego SZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku w placówkach 
zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, który stanowi, że celem 
sprawozdawczości jest weryfikacja i ocena gospodarki inwentarzowej placówek. 
W przypadku weryfikacji chodzi o ustalenie czy placówka w ogóle wywiązuje się 
z obowiązków inwentarzowych i sprawozdawczych. Ocena zaś, nie będąca z oczywistych 
względów kontrolą, gdyż tę można przeprowadzić jedynie na miejscu porównując stan 
rzeczywisty ze stanem zapisów w księgach inwentarzowych, ma charakter ogólny i dotyczy 
sposobu prowadzenia wpisów, ich kolejności, spójności dokumentu (czy nie zdarzają się 
powtórzenia) ewentualności występowania ewidentnych omyłek, pozostawiania pustych pól 
itd. Na podstawie oceny sprawozdań Ambasady RP w Kijowie, w ramach bieżącej pracy 
w ówczesnym Wydziale Nadzoru Właścicielskiego BI powzięto wątpliwości czy placówka 
rzetelnie prowadzi gospodarkę inwentarzową. Pod koniec 2017 roku placówka, pomimo 
zorganizowania w latach 2016 i 2017 szkoleń z obsługi programu Lupine dla pracowników, 
nie ukończyła przeniesienia wszystkich danych do programu prowadzonego w systemie 
komputerowym i nadal równocześnie prowadziła ewidencję majątku w formie papierowej. 
W powyższej sytuacji ocena danych cząstkowych posiadanych w programie Lupine nie 
mogła spełnić oczekiwanych rezultatów. Wątpliwości te połączone z analizą niepokojących 
danych dotyczących gospodarki samochodowej oraz gospodarki mieszkaniowej (kwestia 
rezydencji ambasadora) w konsekwencji skłoniły kierownictwo BI do zainicjowania w trybie 
konsultacji bezpośrednich z BDG i ISZ w Ambasadzie RP w Kijowie inspekcji, która została 
przeprowadzona na podstawie decyzji nr 58 Dyrektora Generalnego SZ, a której celem było 
dokonanie oceny gospodarki finansowej i majątkowej tej placówki.  

 (dowód: akta kontroli str. 33-34 ) 

NIK zwraca uwagę, że niedokonywanie przez pracowników MSZ weryfikacji przesłanych 
przez Placówki (wymaganych przepisami bądź procedurami wewnętrznymi) dokumentów, 
zestawień, sprawozdań, bądź nierzetelne ich weryfikowanie skutkuje błędnym 
przekonaniem pracowników Placówek, że dokumenty te zostały zweryfikowane i nie 
wniesiono do nich uwag i zastrzeżeń. Z jednej strony może dawać poczucie, że gospodarka 
finansowa prowadzona jest prawidłowo lub w przypadku celowego wprowadzania MSZ 
w błąd, poczucie braku nadzoru. Tymczasem, jak pokazały wyniki kontroli NIK, rzetelna 
analiza i weryfikacja tych dokumentów przez MSZ, pozwoliłaby na wskazanie Placówkom 
błędów, ewentualne wyeliminowanie nieprawidłowości i złych praktyk w Placówkach. 
Zdaniem NIK, zasadna wydaje się analiza istniejących procedur w zakresie np. wymagań 

                                                      
59  Wiadomość Poczty Elektronicznej, WPE z BI-2786 z dnia 8 grudnia 2014 r. 
60  Claris z 29 grudnia 2016 r., nr BI.CL.835/2016. 
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przekazywania przez Placówki różnych zestawień w kontekście możliwości ich analizy przez 
pracowników MSZ (adekwatności ustanowionego systemu do posiadanych zasobów i ich 
struktury).  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. BI MSZ nie zweryfikowało przesłanych61 przez Ambasadę RP w Kijowie sprawozdań za 
pierwsze półrocze 2017 r., co naruszało § 32 ust. 2 Instrukcji DGSZ w sprawie 
gospodarowania składnikami majątku.  

DGSZ stwierdził w wyjaśnieniach, że Biuro Infrastruktury nie odnalazło w dokumentach 
otrzymanych z Kijowa pisma o sygn. Amb.Kij.71-4-2017 z dnia 11 lipca 2017 r., co pozwala 
na stwierdzenie, że przedmiotowe pismo nie wpłynęło do BI, w związku z czym trudno jest 
odnieść się precyzyjnie do przekazanych przez Kontrolera NIK zapytań. Generalnie, 
w zakresie sprawozdań przekazywanych przez placówki na podstawie § 32 Instrukcji 
Dyrektora Generalnego SZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku w placówkach 
zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, dane otrzymywane z placówek 
są sprawdzane w ramach Wydziału Zarządzania Majątkiem Ruchomym Biura Infrastruktury 
(wcześniej Wydział Nadzoru Właścicielskiego), w którym utworzony jest jeden etat do 
nadzoru nad majątkiem ruchomym (za wyjątkiem floty samochodowej i dzieł sztuki oraz 
dóbr kultury) i inwentaryzacjami w placówkach zagranicznych. Biuro Infrastruktury dokonuje 
weryfikacji zgodności wykazu sald księgi inwentarzowej z zestawieniem ilościowym 
i wartościowym przychodów i rozchodów składników majątku, a także z kopiami protokołów 
wyceny składników majątku 

(dowód: akta kontroli str. 37-38) 

Zdaniem NIK, na podstawie analizy i weryfikacji przekazanych dokumentów można 
wywnioskować m.in, czy placówka rzetelnie i na bieżąco wprowadza do ksiąg 
inwentarzowych np. zwiększenie wartości środków trwałych związane z ich nabyciem lub 
modernizacją. DGSZ w wyjaśnieniach podał, że otrzymywane dokumenty podlegają 
analizie, niemniej jednak w celu zwiększenia jej efektywności planuje się wprowadzenie 
ściślejszej współpracy w tym zakresie pomiędzy Biurem Infrastruktury, a Biurem Finansów. 

Mimo, że - jak podał w wyjaśnieniach DGSZ -  sprawozdanie z Ambasady RP w Kijowie za 
pierwsze półrocze 2017 r. nie wpłynęło do BI, Biuro Infrastruktury nie monitowało o jego 
przekazanie. 

Wyjaśniając przyczyny odstąpienia od egzekwowania od Ambasady RP w Kijowie 
obowiązku przesłania tych dokumentów DGSZ stwierdził, że dokumenty przekazywane 
przez placówki zagraniczne na koniec każdego półrocza analizuje się w ramach dostępnych 
zasobów kadrowych. Analizą tą zajmuje się jeden pracownik wydziału zarządzania 
majątkiem ruchomym BI, ten sam, który odpowiada m.in. za wsparcie placówek we 
wdrażaniu programu Lupine oraz nadzór nad procesami inwentaryzacyjnymi w placówkach 
zagranicznych. Tak niewielka obsada kadrowa nie zapewnia wykonania 100 % 
przypisanych dla tego stanowiska zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 357, 362) 

2. MSZ nie podjęło działań w celu wyjaśnienia i skutecznego rozliczenia rozbieżności 
w wysokości sald miedzy księgą inwentarzową a ewidencją księgową prowadzoną 
w FKWIN w Ambasadzie RP w Rzymie, pomimo, ze Placówka zwracała się do MSZ 
z prośbą o pomoc w ww. rozliczeniu. 

Z ustaleń kontroli w Ambasadzie RP w Rzymie wynika, że w systemie FKWIN wg stanu na 
31 października 2017 r. występowało: 

 saldo WN w wysokości 2 010 756,04 euro na kontach 080 – Inwestycje, 080.1 – 
Inwestycja w budowie nr 1, 080.102 – Ulepszenie środków trwałych; 

 saldo MA w wysokości 2 010 756,04 euro na koncie 880 – Fundusz działalności 
inwestycyjnej.  

                                                      
61  Pismem z dnia 11 lipca 2017 r., Nr AMB.KIJ.71-4-2017. 
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 Fundusz działalności inwestycyjnej został ustalony w 2008 r. w wysokości 1 962 810,64 
euro, w 2009 r. zwiększony do kwoty 2 010 756,04 euro (do zakończenia kontroli nie 
został rozliczony); 

 saldo WN na koncie 011.01 – Budynki i lokale w wysokości 8 975 980,00 euro, które nie 
było zgodne z saldem wykazanym w księgach inwentarzowych w grupie 01 – Budynki 
i lokale wynoszącym 13 223 320,74 euro.  

Ustalono, że salda środków bilansowych w programie FKWIN nie zawierają kwoty łącznie 
4 247 340,74 euro, o którą została powiększona i wprowadzona do ksiąg inwentarzowych 
wartość budynków Placówki po pracach inwestycyjnych prowadzonych w latach 2006-2009.  
Charge d'affaires a.i. w wyjaśnieniach podała, że rozbieżności w wysokości sald pomiędzy 
księgą inwentarzową, a programem FKWIN nie zostały usunięte w okresie objętym kontrolą 
z powodu niewyjaśnienia przyczyn ich powstania. Była prowadzona korespondencja 
z centralą MSZ, która nie spowodowała wyjaśnienia powyższej kwestii. 

(dowód: akta kontroli str. 29-30, 38) 
Dyrektor Generalny SZ poinformował, że na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień nie 
został zakończony proces analizy otrzymanych z Ambasady RP w Rzymie sprawozdań 
rocznych. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że wyjaśnienie i rozliczenie rozbieżności 
sald leży w gestii placówki – Ambasada RP w Rzymie zostanie zobowiązana do 
przedmiotowego rozliczenia.  

Odnośnie oceny przez MSZ danych pochodzących z Ambasady RP w Rzymie dotyczących 
księgi inwentarzowej w roku 2016 DGSZ wyjaśnił, że BF nie miało możliwości weryfikacji 
rozbieżności w wysokości sald pomiędzy księgą inwentarzową a danymi zawartymi 
w programie FKWIN, gdyż zgodnie z obowiązującą procedurą dot. sprawozdawczości 
placówek zagranicznych, nie załączają one do sprawozdania rocznego przekazywanego do 
BF dokumentacji dot. zarządzania inwentarzem placówki, w tym m.in. kopii księgi 
inwentarzowej, ilościowo-wartościowego zestawienia zmian w majątku placówki. Ponieważ 
placówka do chwili obecnej nie wprowadziła do systemu elektronicznej ewidencji majątku 
wszystkich pozycji z ksiąg inwentarzowych, ocena BI ogranicza się jedynie do sprawdzenia 
wykazu sald oraz czy jest on zaakceptowany przez kierownika placówki i głównego 
księgowego. 

(dowód: akta kontroli str. 357, 362-363) 

Według wyjaśnień DGSZ, Biuro Finansów nie otrzymało korespondencji z Ambasady RP 
w Rzymie, w której placówka informowała o problemach związanych z rozliczeniem 
rozbieżności w wysokości sald pomiędzy księgą inwentarzową a programem FKWIN, 
a Biuro Infrastruktury otrzymało z Ambasady RP w Rzymie zestawienie sald podpisane 
przez Kierownika placówki oraz Księgową. Na tej podstawie BI przyjmuje do wiadomości, iż 
salda są uzgodnione. 

NIK zauważa, że informację o wpisie do ksiąg inwentarzowych rozliczenia prac 
budowlanych na łączną kwotę ponad 4 mln euro i jednocześnie brakiem 
wprowadzenia/księgowania tej kwoty do programu FKWIN posiadały zarówno BI, jak i BF 
MSZ, o czym świadczy zgromadzona w aktach kontroli korespondencja62 pracowników 
Ambasady RP w Rzymie z pracownikami MSZ z BI i BF. Tak więc, wbrew wyjaśnieniom, BF 
otrzymało korespondencję, w której placówka informowała o problemach związanych 
z rozliczeniem rozbieżności w wysokości sald pomiędzy księgą inwentarzową a programem 
FKWIN. Ponadto, przesłane do BI w 2016 r. zestawienie dotyczące wykazu sald 
poszczególnych grup – nie jest zestawieniem grup księgi inwentarzowej - tylko 
„zestawieniem grup wg FKWIN”. 

(dowód: akta kontroli str. 357, 362-363, 566-575) 

DGSZ w wyjaśnieniach stwierdził, że korespondencja prowadzona była na roboczo 
(mailowo) pomiędzy Ambasadą RP w Rzymie, BI oraz BF – p.o. naczelnika w BI Pan 
Janusz Leszczyński zwrócił się w dniu 17 czerwca 2015 roku do pracownika WNP Biura 
Finansów, Pani Ewy Zbytek z propozycją rozwiązania zaistniałych niezgodności i prośbą 
o dalsze procedowanie od strony ewidencji księgowej. BF natomiast nie otrzymało 

                                                      
62  Kontroler przedłożył DGSZ ww. korespondencję. 
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z Placówki żadnej oficjalnej korespondencji dotyczącej problemów z rozliczeniem 
rozbieżności w wysokości sald pomiędzy księgą inwentarzową a programem FKWIN. Po 
otrzymaniu zapytania NIK dokonano przeglądu korespondencji, która była kierowana do BF 
i nie odnotowano pisma w tej sprawie. Przekazana korespondencja mailowa prowadzona 
była na poziomie roboczym z pracownikiem nadzorującym gospodarkę finansową Placówki 
w BF. Trudno obecnie stwierdzić, czy pracownik, do którego wysyłane były załączone maile 
prowadził oraz ewentualnie z kim dalszą korespondencję w tej sprawie, gdyż od września 
2015 roku przebywa na placówce. Obecnie, po otrzymaniu w dniu 22 marca 2018 r. 
korespondencji roboczej z BI z czerwca 2015 r. podjęte zostały natychmiastowe działania 
w celu ostatecznego rozliczenia przez Ambasadę RP w Rzymie rozbieżności w wysokości 
sald pomiędzy księgą inwentarzową, a programem FKWIN. W tym celu niezbędna jest 
informacja z Placówki dot. dokonanych księgowań wydatków związanych z inwestycją 
w latach 2006–2009, która umożliwi ustalenie przyczyny powstania sald konta 080 i 880 
oraz dokonania stosownych korekt księgowanych w celu ostatecznego rozliczenia przez 
Placówkę ww. inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 786-788) 

Zdaniem NIK, przesłana prośba63, podpisana przez Ambasadora RP we Włoszech Pana 
Tomasza Orłowskiego w ww. sprawie do Dyrektora BI MSZ Pani Małgorzaty Kwapulińskiej , 
została przesłana WPE64, a więc z zachowaniem ścieżki służbowej i wyczerpuje znamiona 
oficjalnej korespondencji. Nierozwiązany od kilku lat problem niezgodności kwot, jak 
również złożone wyjaśnienia, m.in. że trudno obecnie stwierdzić, czy pracownik, do którego 
wysyłane były załączone maile prowadził oraz ewentualnie z kim dalszą korespondencję 
w tej sprawie, gdyż od września 2015 roku przebywa na placówce, wskazują na 
niewydolność systemu przepływu informacji, brak skuteczności w realizacji zadań, jak i na 
brak nadzoru i kontroli pracy podległych pracowników przez Dyrektorów BI i BF, którzy 
zgodnie z §19 ust. 2 pkt 5 zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 
września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych odpowiadają za zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki 
organizacyjnej oraz nadzór nad jej dokumentowaniem, w szczególności w celu zapewnienia 
ciągłości pracy komórki organizacyjnej. Zdaniem NIK, sytuacja ta wskazuje po raz kolejny 
na słabość systemu komunikacji w MSZ (szczegółowy opis uwaga nr 2 w obszarze nr 1 ). 

Dyrektor Generalny SZ wyjaśnił, że w chwili obecnej, w trakcie trwania kontroli, zostały 
podjęte działania w celu wyjaśnienia i rozliczenia rozbieżności w wysokości sald pomiędzy 
księgą inwentarzową a danymi zawartymi w programie FKWIN. 

(dowód: akta kontroli str. 572, 788) 

3. BI nie wykorzystało danych przesyłanych w odpowiedzi na claris BI65 przez Ambasady 
RP w Wiedniu i Mińsku w celu rzetelnej weryfikacji ksiąg inwentarzowych przesyłanych w 
formie elektronicznej. Z ustaleń kontroli w tych placówkach wynika, że: 

 w Wiedniu do ksiąg inwentarzowych Ambasady nie wprowadzono czterech spośród 
objętych kontrolą 13 środków trwałych (bilansowych i pozabilansowych) zakupionych 
w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. o łącznej wartości 
15 795,63 euro66; 

 w Mińsku zakupiono samochód o wartości 39,2 tys. euro67, który przez 251 dni  (do 29 
sierpnia 2017 r.) nie został wprowadzony na stan Placówki, ani do księgi inwentarzowej, 
ani do ksiąg rachunkowych.   

Dyrektor Generalny SZ, odnośnie sposobu weryfikacji przesłanych ksiąg inwentarzowych, 
w wyjaśnieniach podał, że w tym konkretnym przypadku chodziło o sprawdzenie, czy 
placówka w prawidłowy sposób podjęła obowiązek prowadzenia rejestru majątku trwałego 

                                                      
63  Wiadomość Poczty Elektronicznej, WPE 557/2015 z dnia 18 maja 2015 r. 
64  Wiadomość Poczty Elektronicznej. 
65  Claris z 29 grudnia 2016 r. BI.CL.835/201.6. 
66  Dotyczyło to następujących środków trwałych: drabiny składanej do archiwum WK (2 sztuki o łącznej 

wartości 505,63 euro), monitora reklamowego – outdoora na ogrodzenie Ambasady (6 190,00 euro łącznie 
z dostawą i montażem), regałów do archiwum WK (7 142,00 EUR, łącznie z dostawą i montażem – 
9 100,00 euro). 

67  VW Crafter. 
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w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu kopii programu Lupine z Ambasad RP w Wiedniu 
oraz Mińsku, Biuro Infrastruktury dokonało przeglądu danych znajdujących się w programie 
jedynie w zakresie prawidłowości i kompletności wpisów. Wzorzec normatywny 
wykorzystania danych objętych sprawozdawczością określa § 32 ust. 1 Instrukcji Dyrektora 
Generalnego SZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku w placówkach 
zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, który stanowi, że „celem 
sprawozdawczości jest weryfikacja i ocena funkcjonowania gospodarki inwentarzowej 
placówek”. Wyżej wspomniana weryfikacja obejmuje ustalenie, czy placówka wywiązuje się 
w prawidłowy sposób z obowiązków inwentarzowych i sprawozdawczych. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy zapisów dokonanych w programie Lupine, Biuro Infrastruktury nie 
znalazło podstaw do sformułowania zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia gospodarki 
inwentarzowej przez ww. Placówki. 

(dowód: akta kontroli str.  291-292, 298-300) 

Zdaniem NIK, nadzór MSZ nad rzetelnością klasyfikowania i ewidencjowania składników 
majątku trwałego w Placówkach był nieskuteczny, na co wskazują stwierdzone w tym 
obszarze nieprawidłowości. W opinii NIK rzetelne dokonanie weryfikacji i oceny 
funkcjonowania gospodarki inwentarzowej nie jest możliwe przy ograniczeniu weryfikacji 
elektronicznych ksiąg inwentarzowych tylko do sprawdzenia, czy placówka w prawidłowy 
sposób podjęła obowiązek prowadzenia rejestru majątku trwałego w postaci elektronicznej. 
W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą działania MSZ polegające na ustaleniu 
i przekazaniu do placówek odrębnych procedur (zaleceń, wytycznych, instrukcji) w zakresie 
m.in gospodarki inwentarzowej, których celem jest weryfikacja i ocena funkcjonowania tej 
gospodarki, nie były skuteczne, gdyż pomimo wywiązywania się objętych kontrolą Placówek 
z obowiązku przekazywania do MSZ licznych sprawozdań, zestawień, wykazów sald, 
wniosków o zgodę na zakupy, elektronicznych ksiąg inwentarzowych dane te nie podlegały 
analizie i weryfikacji lub jeśli podlegały, to weryfikacja ta była nierzetelna. 

4. Nadzór nad prawidłowością pobierania, ewidencjonowania 
i rozliczania z budżetem dochodów, w tym wydatków z najmu 
składników majątkowych Placówek 

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości w czterech objętych kontrolą Placówkach 
polegały m.in. na: 

 nierzetelnych działaniach przy sprzedaży i likwidacji składników majątku trwałego 
Placówki, polegających m.in. na: podaniu do MSZ błędnej informacji o roku produkcji 
i proponowanej cenie sprzedaży samochodu Volvo S80, niesporządzeniu protokołów 
z oceny ich przydatności i sposobu zagospodarowania (Ambasada RP w Mińsku); 

 ujmowaniu w księgach rachunkowych Placówki pełnych kwot naliczonych w RCK, bez 
uwzględnienia wartości korekt wykazanych w Rejestrze Korekt RCK68, co było 
niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 uor oraz miało wpływ na kwartalną sprawozdawczość 
budżetową Ambasady RP w Rzymie (Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL); 

 nierozliczeniu i nieprzeksięgowaniu z konta rozrachunków na dochody budżetowe 
opłaty konsularnej pobranej w wysokości 1 939,61 euro i w konsekwencji 
niewykazaniu jej w sprawozdaniach Rb-23PL i Rb-27PL (Ambasada RP w Rzymie); 

 nieaktualizowaniu, co najmniej raz w roku kalendarzowym, wysokości opłat 
zryczałtowanych za zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach znajdujących się 
w budynku Ambasady RP w Rzymie, co było niezgodne  z § 11 ust. 6 Instrukcji DGSZ 
w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi oraz nieaktualizowaniu ryczałtowej 
stawki udziału pracownika w faktycznie ponoszonych kosztach zużycia gazu 
w mieszkaniach prywatnych pracowników. 

4.1. Z ustaleń kontroli w Ambasadach RP w Kijowie i Mińsku wynika, że Placówki te 
posiadają wydzielone rachunki bankowe, na których mogą gromadzić zgodnie z art. 163 
ust. 1 ufp dochody uzyskiwane m.in. z wpływów z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników 

                                                      
68  Zawierającym kwoty opłat konsularnych i koszty własne naliczone w poprzednich okresach rozliczeniowych. 
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majątkowych, przy czym wpływy ze sprzedaży samochodu69 zostały zaewidencjonowane 
i wykazane w tych Placówkach niejednolicie, i tak: 

 Ambasada RP w Kijowie70 wykazała te wpływy w sprawozdaniu Rb-27 PL – kwartalne 
sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych placówki71;  

 Ambasada RP w Mińsku wykazała te wpływy w sprawozdaniu Rb-34 PL - kwartalnym 
sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 
163 ufp72. 

Zgodnie z § 4 pkt 7 zarządzenia MSZ w sprawie procedury nadzoru nad działalnością 
finansową placówek zagranicznych Inspektorzy WNP weryfikują formalnie i rachunkowo 
otrzymane sprawozdania kwartalne.  

Dyrektor Generalny SZ poinformował, że Ambasada RP w Kijowie, posiada wyodrębniony 
rachunek, dlatego też dochód ze sprzedaży samochodu powinien być zaewidencjonowany 
przez placówkę na tym rachunku. W MSZ nie obowiązują inne zasady dotyczące 
gromadzenia dochodów zgodnie z art. 163 ufp. 

 (dowód: akta kontroli str. 41-43 ) 

W Ambasadzie RP w Rzymie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa zaplanowano zarówno w planie finansowym dochodów budżetowych, jak 
i w planie dochodów, o których mowa w art. 163 ufp. W planie finansowym nierzetelnie 
zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa: 
na 2016 r. w kwocie 4 200,00 euro i na 2017 r. w kwocie 2 267,12 euro. Z kwartalnych 
sprawozdań Rb-27PL z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za 2016 r. i za 
okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r. wynika, że Placówka nie zrealizowała żadnych 
dochodów budżetowych z tego tytułu. Jednocześnie wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa były zaplanowane i realizowane w planie dochodów, 
o których mowa w art. 163 ufp (w kwocie 6 200,00 euro w 2016 r. i 6 000,00 euro w 2017 r.) 
Chargé d'affaires a.i. w wyjaśnieniach potwierdziła, że dochody zostały błędnie 
zaplanowane. 

Dyrektor Generalny SZ odnośnie weryfikacji planów finansowych placówek zagranicznych 
pod kątem prawidłowości ujmowania w planie dochodów - wpływów ze sprzedaży mienia 
poinformował, że Placówki zagraniczne ujmują w projekcie dochodów budżetowych na rok 
następny przewidywaną kwotę dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej, która 
zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 1 ufp stanowi prognozę wysokości spodziewanych dochodów. 
Dane te nie zawierają szczegółowej specyfikacji dochodów uzyskiwanych z poszczególnych 
źródeł, dlatego też nie ma możliwości szczegółowej weryfikacji projektów planów dochodów 
budżetowych pod tym kątem.  

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

4.2. Z ustaleń kontroli NIK w Ambasadzie RP w Mińsku wynika, że dokonując sprzedaży 
środka trwałego Ambasady, tj. samochodu Volvo S80, nierzetelnie przeprowadzono 
procedurę sprzedaży, gdyż: 

 występując do MSZ o zgodę na sprzedaż samochodu Volvo S80 podano nieprawdziwe 
dane, tj. wskazano, że przedmiotem sprzedaży jest samochód wyprodukowany 
w 2003 r., a faktycznie wyprodukowano go w 2005 roku; 

 w protokole z 19 maja 2016 r., z posiedzenia Komisji ds. oceny przydatności dalszego 
użytkowania samochodu Volvo S80 wskazano, iż jego stan techniczny jest zły, rok 
produkcji 2003 i zaproponowano cenę wywoławczą do sprzedaży 950 euro, pomimo, iż 
w karcie ewidencyjnej pojazdu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wskazano, iż 
pojazd jest w dobrym stanie technicznym, a jego wartość sprzedażową określono na 

                                                      
69  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (paragraf 870), rozdział 75057. 
70  W 2016 i 2017 r. (do 31 października 2017 r.) Placówka nie gromadziła na wydzielonym rachunku 

bankowym dochodów, o których mowa w art. 163 ufp (na wydzielonym rachunku bankowym pozostawała 
kwota 0,4 tys. euro z lat ubiegłych). 

71  Za okres od początku roku 2016 do 31 grudnia 2016 r. 
72  Za okres od początku roku 2016 do 31 grudnia 2016 r. 
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3,0 tys. euro; podobnie w ogłoszeniu o sprzedaży oceniono jego stan techniczny na 
dobry i wskazano rok produkcji 2005; 

 zamieszczając 13 czerwca 2016 r. ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volvo z 2005 r. 
wskazano termin przetargu na 21 czerwca 2016 r., tj. 8 dni od zamieszczenia 
ogłoszenia, pomimo, iż zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi, między datą ogłoszenia 
o przetargu a terminem składania ofert powinno upłynąć co najmniej 14 dni. 

 (dowód: akta kontroli str. 295-297) 
BI MSZ wyraziło zgodę na sprzedaż samochodu Volvo S80 ze wskazanym błędnie 
rokiem produkcji 2003 r., za 950 euro, nie weryfikując podstawowych danych 
dotyczących samochodu przekazanych przez Ambasadę RP w Mińsku. Szczegółowy 
opis nieprawidłowości w zakresie nadzoru MSZ nad gospodarką środkami transportu 
w części Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 314-321) 

W związku ze stwierdzeniem przez NIK braku jednolitego podejścia przez Placówki do 
ujmowania dochodów z tytułu sprzedaży samochodu i akceptowaniem tego faktu przez 
MSZ poprzez przyjmowanie sprawozdań placówek i nie informowanie ich o ewentualnym 
błędnym ujmowaniu dochodów z ww. tytułu, czy to do dochodów budżetowych, czy do 
dochodów, o których mowa w art. 163 ufp, zdaniem NIK zasadne jest wzmocnienie nadzoru 
MSZ w tym zakresie.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelnej weryfikacji przez BI danych dotyczących 
samochodu Volvo S80, przed wyrażeniem zgody na jego sprzedaż. O zgodę wystąpiła 
Ambasada RP w Mińsku73, podając nieprawdziwy rok produkcji 2003 oraz nierzetelną 
informację o złym stanie technicznym auta i proponowanej cenie wywoławczej 950 euro. 
W  szczególności w przesłanych do MSZ Protokole z posiedzenia Komisji ds. oceny 
przydatności dalszego użytkowania samochodu służbowego Volvo S80 oraz karcie 
ewidencyjnej pojazdu ujęto dane dotyczące samochodu z 2003 r. numer VIN: 
YV1TS91J541350809, natomiast przesłana wraz w ww. dokumentami wycena 
podstawowych napraw z serwisu Volvo dotyczyła  samochodu z 2005 r., numer VIN: 
YV1TS746961433784, a więc samochodu, który był faktycznie przedmiotem sprzedaży 
w Ambasadzie RP w Mińsku. 

Mimo rozbieżności w ww. dokumentach, jak również mimo faktu, że samochód Volvo S80 
z 2003 r. o numerze VIN: YV1TS91J541350809 został już raz sprzedany przez Ambasadę 
RP w Brukseli w 2009 r., ówczesny Dyrektor BI Pan Mariusz Skórko wyraził zgodę 23 maja 
2016 r. na jego sprzedaż.  

(dowód: akta kontroli str. 314-321) 

Dyrektor Generalny SZ w wyjaśnieniach podał, że przy zatwierdzaniu wniosku o sprzedaż 
przedmiotowego pojazdu Biuro Infrastruktury nie odstąpiło od weryfikacji roku produkcji 
i stanu technicznego. Weryfikacji dokonano w oparciu o dostępne dokumenty, w tym numer 
VIN. Z posiadanej przez BI dokumentacji (w formie elektronicznej) dotyczącej wyrażenia 
zgody na sprzedaż samochodu Volvo S80 wynika, że członkowie Komisji Ambasady RP 
w Mińsku ds. sprzedaży samochodu, a także pracownicy Biura Infrastruktury MSZ mieli 
świadomość, iż przedmiotem sprzedaży jest samochód Volvo S80 wyprodukowany w roku 
2003, co jednoznacznie wynikało z unikalnego numeru VIN tego samochodu. Powyższe 
potwierdza również protokół przekazania samochodu z Ambasady RP w Brukseli do 
Ambasady RP w Mińsku, a także karta ewidencyjna pojazdu i wykaz floty placówki 
sporządzany w oparciu o postanowienia zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Służby 
Zagranicznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki 
samochodowej w placówkach zagranicznych. Podany w protokole z posiedzenia Komisji 
i wniosku o zgodę na sprzedaż pojazdu rok produkcji 2003 powinien zostać zweryfikowany 
przez członków Komisji w oparciu o posiadaną w Ambasadzie dokumentację. Ministerstwo 
nie zna powodów podania przez Ambasadę w ogłoszeniu prasowym błędnych danych – 

                                                      
73  Dnia 20.05. 2016 r., Wiadomość Poczty Elektronicznej szyfrowana; nr WPE AMB.MIN.8//244/2016. 
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zamiast roku produkcji 2003, rok jego zakupu 2005 będącego jednocześnie rokiem 
pierwszego dopuszczenia ww. samochodu do ruchu drogowego. Obowiązujące zasady, 
wynikające z zapisów zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego SZ z dnia 27 grudnia 
2011 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w placówkach 
zagranicznych przewidują wymianę samochodów służbowych co najmniej po 5 latach 
eksploatacji lub pokonaniu 100 000 km – należy podkreślić, że w chwili przekazania pojazdu 
z Brukseli do Mińska, samochód spełniał już przesłanki kwalifikujące go do wymiany – karta 
pojazdu na dzień 18 października 2013 r. wskazuje przebieg 104.226 km oraz ponad 8 lat 
od daty zakupu. 

Ponadto DGSZ poinformował, że w związku z otrzymanymi sygnałami 
o nieprawidłowościach przy sprzedaży pojazdów służbowych, w tym w zakresie 
dokonywanej wyceny ich wartości, Biuro Infrastruktury zobligowało w clarisie 674/2017 
placówki zagraniczne do określania wartości pojazdów przeznaczonych do sprzedaży 
w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego, miejscowego rzeczoznawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 305-306) 

Zdaniem NIK, BI nie zweryfikowało rzetelnie danych planowanego do sprzedaży 
samochodu. Już z przesłanych przez Ambasadę RP w Mińsku (przy wniosku o zgodę), 
dokumentów wynika, że dane dotyczą dwóch różnych samochodów. Potwierdzają to 
wyjaśnienia członków komisji powołanej do przeprowadzenia przetargu sprzedaży 
samochodu Volvo S80, którzy podali, że sprzedaży dokonano na podstawie dokumentów 
samochodu, który fizycznie był na stanie placówki Volvo S80 z 2005 r. o numerze nadwozia 
YV1TS746961433784, co wyklucza stwierdzenie DGSZ, że BI dokonało weryfikacji 
dokumentów, i że członkowie Komisji Ambasady RP w Mińsku ds. sprzedaży samochodu, 
a także pracownicy Biura Infrastruktury MSZ mieli świadomość, iż przedmiotem sprzedaży 
jest samochód Volvo S80 wyprodukowany w roku 2003. Dopiero po ponownej analizie 
DGSZ przyznał, że placówka w Mińsku nie dysponowała nigdy pojazdem Volvo S80 z 2003, 
a przez cały okres eksploatacji pojazdu w Mińsku nie zweryfikowano numeru VIN pojazdu 
i bezkrytycznie „przepisano” otrzymanemu z Brukseli pojazdowi dane z przekazanej 
omyłkowo karty ewidencyjnej innego pojazdu.  

NIK zwraca uwagę, że BI gromadzi dane odnośnie posiadanej przez placówki floty 
samochodowej, wymagając od placówek, zgodnie z § 16 ust 3 zarządzenia w sprawie 
gospodarki samochodowej, przesyłania co pół roku Informacji o stanie floty pojazdów 
służbowych znajdujących się w ewidencji placówki, Placówki są zobowiązane również 
zgodnie z § 23 tego zarządzenia po dokonaniu wymiany pojazdu do przesłania rozliczenia 
transakcji wraz z kopią karty ewidencyjnej oraz kopią dokumentów zbycia. W opinii NIK 
dane te nie są w sposób wystarczający wykorzystywane przez BI do potwierdzenia 
rzetelności informacji uwzględnianych np. przed  decyzją o zgodzie na zbycie samochodu. 
Świadczy o tym m.in. fakt przyjmowania przez BI Informacji o stanie floty pojazdów 
służbowych znajdujących się w ewidencji placówki, przesyłanej przez Ambasadę RP 
w Mińsku, w której placówka błędnie wykazywała, że posiada od 2013 r. samochód Volvo 
S80 z 2003 r., którego w rzeczywistości nie miała nigdy na stanie, i który został sprzedany 
w 2009 r. przez Ambasadę RP w Brukseli. W związku z podjęciem działań naprawczych 
przez MSZ w zakresie nadzoru nad gospodarką samochodową (szczegółowy opis 
w rozdziale 7. Działania naprawcze podjęte przez MSZ) NIK nie sformułowała wniosku 
pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 535-547) 

Zdaniem NIK, nadzór MSZ nad prawidłowością pobierania, ewidencjonowania, i rozliczania 
z budżetem dochodów nie był w pełni skuteczny. W ocenie NIK, Minister SZ w okresie 
objętym kontrolą w ramach pełnionego nadzoru nie zapewnił realizacji działań nadzorczo-
kontrolnych, powiązanych z obszarem sprzedaży samochodów. Realizowane działania 
nadzorcze i kontrolne np. wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu nie były poprzedzone 
rzetelną analizą i weryfikacją.   
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5. Nadzór nad rzetelnością i prawidłowością sprawozdań budżetowych 
Placówek oraz rzetelnością ksiąg rachunkowych 

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości w czterech objętych kontrolą Placówkach 
polegały m.in. na: 

 wprowadzeniu polityki rachunkowości, niespełniającej niektórych wymogów ustawy 
o rachunkowości (Ambasady RP w Wiedniu i Kijowie); 

 ewidencjonowaniu dowodów księgowych niezgodnie z uor oraz Instrukcją w sprawie 
obiegu i kontroli dokumentów i dowodów księgowych w jednostce budżetowej 
(Ambasady RP w Rzymie i Wiedniu); 

 nierozliczeniu zobowiązań i należności powstałych przed 2016 r. (Ambasada RP 
w Kijowie); 

 braku w opisie dowodów księgowych danych dotyczących miesiąca księgowania, 
sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacji), podpisu osoby dokonującej 
dekretacji, co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 uor (Ambasady RP w Wiedniu, 
Mińsku, Kijowie i Rzymie); 

 błędnym ujęciu w zapisie księgowym daty dokonania operacji gospodarczych, które 
nie wynikały z dowodów księgowych, co było niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 1 uor 
(Ambasady RP w Mińsku i Rzymie, gdzie w jednym przypadku miało to wpływ 
na sprawozdania Rb-23PL i Rb-28PL za 2016 r.). 

Sprawozdania budżetowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.74 zostały 
sporządzone przez objęte kontrolą Placówki na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej. Ewidencja ta prowadzona była w ramach przyjętego systemu kontroli zarządczej 
w zakresie finansowym. Pomimo ustanowienia w przyjętej koncepcji kontroli zarządczej 
mechanizmów kontroli dla zapobieżenia znaczącym ryzykom zidentyfikowanym w obszarze 
sporządzania sprawozdań75, kontrola ta nie zadziałała skutecznie w odniesieniu do 
sprawozdań budżetowych za 2016 r. (Rb- 27 PL – Ambasady RP w Wiedniu i Rzymie; Rb-
28PL – Ambasady RP w: Kijowie, Mińsku i Rzymie) oraz bilansu za 2016 r. (Ambasady RP 
w: Kijowie, Mińsku, Rzymie i Wiedniu). 

5.1. Księgi rachunkowe w placówkach zagranicznych prowadzone są w programie 
komputerowym FKWIN76. MSZ przesyła i/lub zamieszcza na serwerze MSZ dostępnym dla 
placówek m.in. Instrukcję bieżącej eksploatacji programu księgowego placówek, zmiany 
w zasadach księgowania77, plany kont, najnowsze wersje programu FKWIN.  

Pracownicy WNP BF MSZ mają dostęp do danych poszczególnych placówek zagranicznych 
(dzienniki księgowań, zestawienia obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych, zapisy 
na koncie) w momencie umieszczenia przez placówkę danych z FKWIN za poprzedni okres 
sprawozdawczy na serwerze MSZ. 

(dowód: akta kontroli str. 59-93) 

W opinii Dyrektora BF wadą obecnie funkcjonującego programu księgowego placówek 
FKWIN jest brak możliwości dalszego zwiększania funkcjonalności programu ze względów 
technicznych/informatycznych, jak również brak możliwości dostępu do bieżących informacji 
w zakresie rachunkowości poszczególnych placówek zagranicznych. Programy finansowo – 
księgowe FKWIN (używany przez placówki) i Egeria (używany przez MSZ) nie są 
kompatybilne. Możliwe jest jednak przekazywanie sprawozdań kwartalnych placówek 
z programu FKWIN do programu Egeria, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego 
wprowadzania do programu Egeria przez pracowników WNP BF danych ze sprawozdań 
przesyłanych przez placówki, co miało miejsce w przeszłości.  

Dyrektor BF poinformowała, że w ostatnich latach były podejmowane działania zmierzające 
do wprowadzenia do użytkowania przez Centrale MSZ oraz placówki zagraniczne 

                                                      
74  Rb-23PL z rozliczenia środków pieniężnych placówki, Rb-27PL z wykonania planu dochodów budżetowych 

placówki, Rb-28PL z wykonania planu wydatków budżetowych placówki oraz Rb-34PL z wykonania 
dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych. 

75  System księgowy FKWIN sam generuje sprawozdania budżetowe.  
76  Wersja 9.8.6. 
77  Zmiany opcji „księgowanie” wynikające z zasad ewidencji kosztów i modułu „budżet zadaniowy”. 
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zintegrowanego programu księgowego, w tym koncepcja wdrożenia ERP78. Ze względu na 
to, że ww. prace zostały zaniechane, od stycznia br. wznowiono prace w zakresie 
modernizacji programu FKWIN, które pozwoliłyby na ujednolicenie systemu finansowo-
księgowego Centrali MSZ i placówek zagranicznych. Zadanie pn. Prace koncepcyjne nad 
alternatywą dla programu finansowo-księgowego dla placówek zagranicznych zostało 
uwzględnione w planie działania BF na rok 2018. 

(dowód: akta kontroli str. 517-520) 

5.2. Biuro Finansów zgodnie z § 4 zarządzeniem 33 MSZ w sprawie procedury nadzoru nad 
działalnością placówek zagranicznych dokonywało analizy i weryfikacji przesłanych przez 
placówki sprawozdań rocznych. W przypadku stwierdzenia przez BF nieprawidłowości 
i uchybień, do placówki przesyłano uwagi do sprawozdania, z prośbą o zapoznanie się 
z nimi w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości. Na placówki 
nakładano jednocześnie obowiązek przesłania - w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma -
wyjaśnień w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości oraz informacji o sposobie 
wykorzystania zaleceń i podjętych działaniach lub powodach ich niepodjęcia. Jednocześnie 
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień BF zatwierdzało i przyjmowało bilanse 
placówek za 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 259-290) 

Odnośnie kwestii, czy w przypadku stwierdzenia przez BF w trakcie analizy dokumentacji 
sprawozdań finansowych błędów i nieprawidłowości, które mają wpływ na sprawozdania 
finansowe lub sprawozdania budżetowe, błędy te są korygowane i czy w konsekwencji 
korygowane były sprawozdania za 2016 r., Dyrektor BF wyjaśniła, że nieprawidłowości 
i uchybienia stwierdzone podczas analizy sprawozdań finansowych za 2016 r. przekazane 
placówkom w załączniku przy pismach zatwierdzających sprawozdania miały charakter 
zaleceń dla placówek w celu wyeliminowania niedociągnięć i błędów w przyszłości. 
W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji sprawozdań wydatku, do którego brak było 
podstaw do pokrycia ze środków budżetowych, następowała wpłata/zwrot do kasy placówki 
w zakwestionowanej wysokości. Ww. zwroty były księgowane na dochody skarbu państwa. 
W bieżącym roku w przypadkach stwierdzenia błędów w klasyfikacji budżetowej 
poniesionych wydatków w przekazanych sprawozdaniach, placówki dokonały 
natychmiastowej korekty i przesłały skorygowane sprawozdania, co w konsekwencji miało 
wpływ na korektę zbiorczego łącznego sprawozdania budżetowego RB-28 PL. 

 (dowód: akta kontroli str. 536, 544) 

5.3. Zgodnie z § 4 pkt 6 ppkt II. zarządzenia MSZ z w sprawie procedury nadzoru nad 
działalnością finansową placówek zagranicznych rozszerzone sprawozdanie finansowe 
przesyłane do BF MSZ powinno zawierać zestawienie składników sald m.in. konta 200 – 
Rozrachunki, zawierające szczegółowe informacje o kwotach składających się na saldo. 
Objęte kontrolą NIK cztery Placówki wywiązywały się z ww. obowiązku. 

Z ustaleń kontroli w Ambasadzie RP w Kijowie wynika, że w zestawieniu sald na koncie 
200, sporządzonym wg stanu na koniec roku 2016 i przekazanym do BF wymieniono m.in. 
należności i zobowiązania dotyczące lat ubiegłych (należności widniejące od lat: 1998, 
1999, 2008, zobowiązania z 2004 r. i 2013 r.) w łącznej wysokości 9 117,12 euro79. 
Informacje o nierozliczonych saldach z lat ubiegłych Placówka umieściła w przekazanym 
zestawieniu składników sald subkont konta 200 – Rozrachunki za 2016 r. W zestawieniu 
zawarto informację, że o ww. należnościach placówka informowała już BF w piśmie80 z 12 
czerwca 2013 r. 

Według wyjaśnień DGSZ dane dotyczące sald należności i zobowiązań przesyłane do MSZ 
przez placówki w formie zestawień sald ”Konto 200 – Rozrachunki”, jako załączniki do 
rozszerzonych sprawozdań finansowych, wykorzystywane są do monitorowania 
prawidłowości i terminowości rozliczeń placówek z różnymi jednostkami lub osobami 
z różnych tytułów. 

                                                      
78  System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie (system aplikacji), którego celem jest 

zintegrowanie wszystkich procesów zachodzących w organizacji. 
79  W tym należności w wysokości 2 347,96 euro i zobowiązania w wysokości 6 769,16 euro. 
80  Nr 71-67-2013. 
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 (dowód: akta kontroli str. 28-29, 35-36) 

BF zgodnie z przyjętymi procedurami dotyczącymi zatwierdzania sprawozdań, dokonało 
weryfikacji przekazanych przez Ambasadę RP w Kijowie sprawozdań za lata 2015-2016 r. 
wraz z załącznikami, a następnie przekazało do Ambasady pisma zatwierdzające 
sprawozdania, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach za 2015 r.81 i uwagach do 
sprawozdania za 2016 r.82 W pismach zwrócono uwagę na nierozliczone salda konta 200, 
a także zalecono podjęcie niezwłocznych działań w celu ich rozliczenia. Placówka 
poinformowała MSZ pismem z dnia 11 lipca 2016 r., że zapoznała się z uwagami i przyjęła 
je do stosowania w przyszłości. 

DGSZ poinformował, że w ramach nadzoru nad działalnością finansową placówek w dniu 
5 grudnia 2017 r. został wysłany e-mail do kierowników administracyjno-finansowych, w tym 
do Ambasady RP w Kijowie, przypominający o obowiązku rozliczania powstałych 
zobowiązań i należności. Po otrzymaniu pism zatwierdzających sprawozdanie za 2015 
i 2016 rok, Ambasada RP w Kijowie nie zwracała się o pomoc w rozliczeniu pozostających 
na koncie „200” zaległych sald. Mając na uwadze fakt, że placówki zagraniczne są 
odrębnymi jednostkami budżetowymi, posiadającymi dokumentację źródłową dotyczącą 
zaciągniętych zobowiązań i nierozliczonych należności, Biuro Finansów nie ma możliwości 
podejmowania działań w kierunku ich rozliczania. W przypadku braku reakcji ze strony 
dłużnika na monity placówki, w przypadku kiedy placówka o tym fakcie informuje MSZ 
i prześle dokumentację poświadczoną za zgodność z oryginałem, wysyłane jest pismo do 
dłużnika z prośbą o uregulowanie należności i przekazanie środków na placówkę. 

 (dowód: akta kontroli str. 36, 48-57, 365-366) 

1. NIK zwraca uwagę, że stosowana przy weryfikacji i analizie sprawozdań placówek za 
2016 r. praktyka BF, która ograniczała się do formułowania zaleceń dla placówek w celu 
wyeliminowania niedociągnięć i błędów w przyszłości, bez wymagania konieczności 
korygowania tych, które miały wpływ na sprawozdawczość, przyczyniła się do tego, że 
łączne sprawozdanie MSZ za 2016 r. obarczone były błędami przeniesionymi ze 
sprawozdań jednostkowych placówek.  

2. NIK zwraca uwagę, że działania BF podjęte w celu wyegzekwowania od Ambasady RP 
w Kijowie rozliczenia sald konta 200 były nieskuteczne. Wprawdzie zarówno Placówka, 
składając wymagane dokumenty, jak i BF MSZ, dokonując ich sprawdzenia wywiązywały 
się z obowiązków nałożonych zarządzeniem MSZ w sprawie procedury nadzoru nad 
działalnością finansową placówek zagranicznych, to nie osiągnięto przez kilka lat 
oczekiwanego efektu jakim jest rozliczenie sald.  

NIK nie kwestionuje faktu, że placówki zagraniczne są odrębnymi jednostkami 
budżetowymi, posiadającymi dokumentację źródłową dotyczącą zaciągniętych zobowiązań 
i nierozliczonych należności. NIK zauważa jednak, że zgodnie z Wewnętrznym 
regulaminem organizacyjnym BF, do zadań Wydziału Nadzoru Placówek zaliczono 
udzielanie pomocy w bieżącym rozliczaniu należności i zobowiązań placówek 
zagranicznych. Uwzględniając fakt, że wykazane przez Ambasadę w Kijowie nierozliczone 
salda należności istnieją od wielu lat (począwszy od 1998 r.) i Placówka wielokrotnie 
informowała o tym MSZ, efektywnej pomocy ze strony MSZ w rozliczeniu tych sald nie było. 
W dobie korespondencji elektronicznej i możliwości bezpiecznego pozyskania z Placówki, 
np. skanów dokumentacji źródłowej, dopuszczenie do nierozliczenia sald przez ok. 20 lat 
wskazuje na nieskuteczny nadzór ze strony BF MSZ nad Placówką w tym zakresie. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

W ocenie NIK, Minister SZ podejmował działania w celu zapewnienia nadzoru nad 
rzetelnością i prawidłowością sprawozdań budżetowych Placówek oraz rzetelnością ksiąg 
rachunkowych. Wprowadził mechanizmy kontroli zapobiegające znaczącym ryzykom 
zidentyfikowanym w obszarze sporządzania sprawozdań. Jednak nadzór i kontrola 

                                                      
81  Pismo nr BF.7130.153.2016 przekazane na placówkę w Kijowie w dniu 30 czerwca 2016 r.  
82  Pismo nr BF.7130.147.2017 przekazane na placówkę w Kijowie w dniu 6 lipca 2017 r. 
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w odniesieniu do sprawozdań budżetowych za 2016 r. (Rb- 27PL – Ambasady RP 
w Wiedniu i Rzymie; Rb-28PL – Ambasady RP w: Kijowie, Mińsku i Rzymie) oraz bilansu za 
2016 r. (Ambasady RP w: Kijowie, Mińsku, Rzymie i Wiedniu) nie były skuteczne, a brak 
egzekwowania obowiązku korygowania przez Placówki sprawozdań miał wpływ na ich 
wiarygodność. Ponadto, NIK ocenia działania MSZ związane z rozliczaniem zaległych sald 
rozrachunków jako nieskuteczne. 

6. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad gospodarowaniem środkami 
trwałymi 

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości w czterech objętych kontrolą Placówkach 
polegały m.in. na: 

 nieprzeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych (raz na trzy lata) wbrew 
obowiązkowi wynikającemu z Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami 
majątku oraz z Dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 
(Ambasada RP w Rzymie); 

 nieprzeprowadzeniu na koniec 2016 r. inwentaryzacji należności oraz środków na 
koncie – 080 Inwestycje, co było niezgodne z uor (Ambasada RP w Kijowie); 

 nieprowadzeniu (oprócz magazynku reprezentacyjnego i oświatowego) ewidencji 
dotyczącej przychodów i rozchodów magazynowych, zgodnie z zasadami gospodarki 
materiałowej opisanymi § 26 Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami 
majątku, co uniemożliwiało ustalenie stanów magazynowych (Ambasada RP 
w Kijowie). 

W opinii NIK, nieprawidłowości te, jak również nieprawidłowości stwierdzone w Placówkach, 
w pozostałych obszarach świadczą, że sprawowany w Ambasadach nadzór i kontrola nad 
gospodarką finansową, w tym nad gospodarowaniem środkami trwałymi nie były skuteczne, 
nie chroniły przed błędami, nie pozwoliły na ich ujawnienie i korektę. Na popełnienie wyżej 
wskazanych nieprawidłowości, zdaniem NIK, nie bez wpływu była duża rotacja i poziom 
doświadczenia zawodowego pracowników odpowiedzialnych za badany obszar, łączenie 
funkcji głównego księgowego i kierownika WA, czy duże obciążenie pracowników 
zadaniami.  

6.1.Objęte kontrolą NIK Ambasady RP były kontrolowane przez Biuro Kontroli i Audytu 
MSZ: 

 od 1 do 19 lipca 2013 r.  Ambasada RP w Rzymie (wystąpienie pokontrolne BKiA z dnia 
20 listopada 2013 r.) – okres objęty kontrolą od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 
r.; MSZ stwierdziło w działalności Placówki w badanym okresie uchybienia 
i nieprawidłowości, sformułowano 24 zalecenia pokontrolne; 

 od 16 do 25 lutego 2015 r. Ambasada RP w Kijowie (wystąpienie pokontrolne BKiA 
z dnia 29 lipca 2015 r.) – okres objęty kontrolą od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.; MSZ 
pozytywnie oceniło działalność Placówki w badanym okresie mimo stwierdzonych 
uchybień, sformułowano 18 zaleceń pokontrolnych; 

 od 19 do 30 września 2016 r. Ambasada RP w Wiedniu – okres objęty kontrolą od 
1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.; MSZ stwierdziło w działalności Placówki 
w badanym okresie uchybienia i nieprawidłowości, sformułowano 37 zaleceń 
pokontrolnych; 

 od 6 do 16 grudnia 2016 r. Ambasada RP w Mińsku – okres objęty kontrolą od 
1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.; MSZ pozytywnie oceniło działalność 
Placówki w badanym okresie mimo stwierdzonych uchybień, sformułowano 16 zaleceń 
pokontrolnych. 

Kontrole te obejmowały m.in. gospodarkę finansową Placówek w zakresie realizacji 
dochodów i wydatkowania środków finansowych w wybranych grupach wydatków oraz 
gospodarowanie i ochronę mienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-7) 

6.2. W MSZ zostały ustanowione dla placówek procedury, dotyczące zasad 
przeprowadzania inwentaryzacji, które zawarte są w rozdziale IX Instrukcji DGSZ w sprawie 
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gospodarowania składnikami majątku. Zgodnie z § 40 ust. 3 pkt 1 tej instrukcji, placówka 
zobowiązana jest do przeprowadzenia inwentaryzacji co najmniej raz na 3 lata. 

Biuro Infrastruktury monitoruje i nadzoruje inwentaryzację w placówkach przypominając im 
o obowiązujących terminach inwentaryzacji w corocznych, przypominających o tym 
clarisach83, jak również przesyła monity placówkom niewykazującym odpowiedniego 
zaangażowania. 

Kontrola NIK wykazała jednak, że mimo, iż w Ambasadzie RP w Rzymie termin 
inwentaryzacji przypadał na 2017 r., do placówki tej nie został wysłany przez BI coroczny 
mail przypominający o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r., ani żaden 
monit.  

(dowód: akta kontroli str. 26, 163, 246-257) 

DGSZ poinformował, że przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(art. 26 i 27) nie nakładają na jednostkę nadrzędną obowiązku przypominania jednostce 
o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji. Ilość realizowanych przez pion majątkowy 
BI zadań jest tak duża, że trudno jest śledzić działania każdej placówki na bieżąco i to po 
stronie placówki istnieje obowiązek pamiętania o inwentaryzacji i ewentualnego 
poinformowania Centrali o przyczynach niewykonania inwentaryzacji w danym roku. 
Wychodząc naprzeciw podobnym zdarzeniom w przyszłości BI w ramach działań 
naprawczych wprowadziło od 2018 r. roboczą, usystematyzowaną ewidencję procesów 
inwentaryzacyjnych w placówkach, umożliwiającą oznaczenie lat przypadających na 
inwentaryzację w każdej z nich. 

 (dowód: akta kontroli str. 535-536, 543) 

6.3. W trakcie kontroli NIK w Ambasadzie RP w Mińsku ustalono, że kluczowych czynności 
związanych z gospodarowaniem majątkiem Placówki dokonywał jednoosobowo Pan 
Tomasz Kostrzewa84, bez zachowania standardów kontroli zarządczej, tj.: 

 zaciągał zobowiązania bez upoważnienia, 

 negocjował warunki umów, 

 wyceniał majątek (samochód), 

 odbierał towar (samochód), 

 wykonywał i częściowo dokumentował te czynności (brak jest części dokumentacji np. 
protokołu zdawczo odbiorczego czy ofert porównawczych przy zakupie samochodu), 

 sprawdzał pod względem merytorycznym i rachunkowym operacje gospodarcze, które 
wcześniej sam wykonał.  

(dowód: akta kontroli str. 12-16) 

Dyrektor Generalny SZ poinformował, że komórki organizacyjne Ministerstwa, sprawujące 
nadzór nad działalnością Placówki nie posiadały udokumentowanej wiedzy, z której miałoby 
wynikać, że pan Tomasz Kostrzewa jednoosobowo wykonywał kluczowe czynności 
związane z gospodarowaniem majątkiem Placówki, bez zachowania standardów kontroli 
zarządczej. Wspomniane wyżej komórki były w posiadaniu losowo wybranych dokumentów 
finansowych oraz „Instrukcji w sprawie obiegu oraz kontroli dokumentów i dowodów 
księgowych”, potwierdzających fakt rozdziału w ramach placówki funkcji odpowiedzialnych 
za kontrolę merytoryczną oraz formalno-rachunkową dokumentacji finansowej. Ponadto, 
kierownik placówki nie sygnalizował Centrali kwestii problemów z zarządzaniem podległą 
mu placówką, a zgodnie z art. 69, ust. 1, pkt 3 ufp „zapewnienie funkcjonowania 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika 
jednostki”. 

Dodał również, że w celu zapobiegania sytuacjom, w których kluczowe czynności związane 
z gospodarowaniem majątkiem placówek zagranicznych dokonuje jedna osoba, 
Ministerstwo podejmuje inicjatywy związane ze zmianą treści wewnętrznych przepisów 
regulujących poszczególne sfery działalności placówek zagranicznych. Wstępne diagnozy 

                                                      
83  Claris BI 937, dotyczący inwentaryzacji przewidzianej na 2017 r., wysłany do 37 placówek zagranicznych. 
 Claris BI 2127, dotyczący inwentaryzacji przewidzianej na 2018 r., wysłany do 45 placówek zagranicznych. 
84  Kierownik Wydziału Administracyjno-Finansowego, któremu kierownik placówki powierzył jednocześnie 

obowiązki głównego księgowego. 
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omawianego problemu potwierdzają, że utrwalony od dłuższego czasu stan wymaga 
istotnych zmian organizacyjnych, systemowych i prawnych. W trakcie kontroli trwała 
wymiana opinii pomiędzy zainteresowanymi biurami (zwłaszcza Biurem Infrastruktury 
i Biurem Finansów), która ma wkrótce doprowadzić do wypracowania rozwiązań i generalnej 
poprawy jakości kontroli zarządczej w obszarze zarządzania mieniem i nadzoru nad 
placówkami zagranicznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 293-297, 306-307) 

6.4. W trakcie kontroli NIK w Ambasadzie RP w Mińsku stwierdzono przypadki 
niewywiązywania się kilku pracowników ze swoich obowiązków, np. niewykonywanie 
czynności należących do członków komisji: 

 Komisji przetargowej (członkowie Komisji Przetargowej przy realizacji zamówienia na 
dostawę i adaptację pojazdu VW Crafter nie zweryfikowali informacji o spełnieniu przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu85, w dokumentacji brak jest również ofert 
porównawczych);  

 Komisji ds. oceny przydatności dalszego użytkowania samochodu służbowego Volvo 
S80 (dwóch członków komisji nie brało udziału w opracowywaniu i przygotowywaniu 
dokumentów związanych z oceną stanu technicznego i zasadności dalszego 
użytkowania samochodu Volvo S80 i nie zweryfikowało danych źródłowych odnośnie 
roku produkcji samochodu86, stanu technicznego; pomimo tego podpisali oni bez 
zastrzeżeń protokół  nr 1 z dnia 19 maja 2016 r. z posiedzenia komisji, który zawierał 
nieprawdziwe dane odnośnie roku produkcji i stanu technicznego (szczegółowy opis 
w obszarze nr 4, w części dotyczącej stwierdzone nieprawidłowości); na uwagę 
zasługuje fakt, ze jeden z tych członków jako jedyny złożył ofertę kupna samochodu 
i nabył go). 

Ponadto, nie dokumentowali oni prowadzonych czynności (np. przygotowania wymaganej 
dokumentacji potwierdzającej wykonanie wszystkich czynności związanych z likwidacją 
majątku).  

Odnośnie kwestii przypisania odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości 
i wyciągnięcia konsekwencji służbowych DGSZ poinformował, że wobec tych pracowników 
dotychczas nie zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. Powyższe mogłoby zostać 
zastosowane na wniosek kierownika placówki, bądź komórki organizacyjnej nadzorującej 
wykonywanie zadania. Na obecnym etapie w Ministerstwie brak jest dokumentacji, która 
mogłaby stanowić podstawę do skierowania sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego Służby 
Zagranicznej, jednakże w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sprawa została 
skierowana do BDG oraz ISZ z wnioskiem o dalsze procedowanie oraz podjęcie działań 
kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 547) 

1. W przepisach o rachunkowości nie sformułowano obowiązku przypominania podległym 
jednostkom o terminach inwentaryzacji. Skoro jednak BI wskazuje jako sposób 
monitorowania terminów inwentaryzacji coroczne clarisy przypominające placówkom 
o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji, to zdaniem NIK zasadne jest kompleksowe 
i jednolite podejście do nadzoru i informowania placówek, a wiec stosowanie tego 
instrumentu nadzoru w stosunku do wszystkich, w których na dany rok przypada termin 
inwentaryzacji.  

2. NIK zauważa, że DGSZ w udzielanych wyjaśnieniach wielokrotnie powoływał się na § 1 
zarządzenia MSZ w sprawie procedury nadzoru nad działalnością finansową placówek 

                                                      
85  W protokole z posiedzenia Komisji Przetargowej wskazano, iż (…) Komisja stwierdziła, że firma Busprestige 

posiada duże doświadczenie w zabudowie samochodów dostawczych (…), a z danych KRS wynika, iż 
umowa spółki Busprestige Premium Sp. z o.o. Sp. Komandytowa została zawarta w dniu 5 lipca 2016 r., 
tj. mniej niż dwa miesiące przed sporządzeniem ww. protokołu. Ambasador wyjaśnił, że informację taką 
członkom komisji przekazał Przewodniczący Komisji. Członkowie nie weryfikowali informacji 
przewodniczącego. Niewykluczone, że sam przewodniczący nie sprawdził informacji, którą powziął od 
spółki. Przewodniczący Komisji Przetargowej Pan Michał Chabros wyjaśnił, że Pan Tomasz Kostrzewa 
przedstawił mu oferty firmy Busprestige. 

86  Dane samochodu zostały, według wyjaśnień członków komisji, przedstawione przez Pana Tomasza 
Kostrzewę, który sporządzał również dokumentację. 
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zagranicznych, który stanowi że Placówki zagraniczne, jako dysponenci III stopnia 
prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez 
dysponenta części budżetowej, przywoływał również przepisy ustawy o finansach 
publicznych, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ufp kierownik jednostki sektora finansów 
publicznych, zwany dalej kierownikiem jednostki, jest odpowiedzialny za całość gospodarki 
finansowej tej jednostki…”. DGSZ wskazywał, że jak z powyższego wynika, to kierownik 
placówki zagranicznej odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie jednostki 
budżetowej, natomiast poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa posiadają bardzo 
ograniczone możliwości bezpośredniej ingerencji w funkcjonowanie placówki, a nadzór 
sprawują jedynie w zakresie określonym przez wewnętrzne przepisy oraz przyjęte 
procedury. NIK nie kwestionuje faktu, że za stwierdzone w objętych kontrolą placówkach 
nieprawidłowości odpowiadają kierownicy tych jednostek, co potwierdzają wystąpienia 
pokontrolne skierowane do kierowników tych jednostek. Jednak skala stwierdzonych 
w objętych kontrolą Placówkach nieprawidłowości i nieskuteczny nadzór Ambasadorów RP 
nad gospodarką finansową placówek (w Ambasadach RP w Mińsku, Kijowie i Rzymie 
negatywnie oceniono prawidłowość sprawowania nadzoru) mogą wskazywać na istotne 
braki systemowe (organizacyjne i kompetencyjne) w obszarze kontroli zarządczej 
dotyczącej gospodarki finansowej placówek zagranicznych, którą nadzoruje MSZ. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 291-292, 298-300) 

W ocenie NIK, Minister SZ w okresie objętym kontrolą w ramach pełnionego nadzoru 
zapewnił realizację szeregu działań nadzorczo-kontrolnych, powiązanych z obszarem 
gospodarki finansowej placówek zagranicznych, w szczególności w zakresie 
gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym. MSZ posiadało wiedzę 
o nieprawidłowościach w tym obszarze, formułowało wytyczne i zalecenia. Działania te, jak 
pokazuje kontrola NIK przeprowadzona w czterech Placówkach, nie były w pełni skuteczne 
i nie zapobiegły stwierdzonym przez NIK nieprawidłowościom. 

7. Działania naprawcze podjęte przez MSZ w zakresie nadzoru nad 
gospodarką samochodową. 

Dyrektor BI Pan Przemysław Czyż poinformował o działaniach podjętych i zrealizowanych 
przez MSZ zmierzających do poprawy nadzoru nad gospodarką samochodową. Działania te 
realizowane były w trzech obszarach: 

1. Legislacyjnym. 
Z inicjatywy MSZ87 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątkowymi Skarbu 
Państwa88 wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu zakazu nabywania 
likwidowanych składników majątkowych przez osoby uczestniczące w procesie ich 
likwidowania i zbywania (§ 21). Dyrektor BI poinformował, że w dniu 8 marca br. BI 
przystąpiło do wprowadzenia nowelizacji przepisów ww. rozporządzenia w części 
dotyczącej zbywania pojazdów wycofanych z użytkowania w placówkach zagranicznych. BI 
proponuje wprowadzić nowelizację § 9 - w odniesieniu do wprowadzenia możliwości zbycia 
pojazdów wycofanych z użytkowania w placówkach zagranicznych w systemie „trade in”89. 

Ponadto, BI przygotowało zmianę przepisów wewnętrznych MSZ dotyczących gospodarki 
samochodowej, uwzględniającą wnioski z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, i tak: 

 przygotowało nowelizację90 zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia gospodarki 
samochodowej w placówkach zagranicznych w części dotyczącej sprzedaży pojazdów 
wycofanych z eksploatacji; 

 przystąpiło do opracowania nowego zarządzenia MSZ w sprawie zasad gospodarowania 
pojazdami w placówkach zagranicznych91. Obecnie projekt znajduje się w końcowej 

                                                      
87  Pismo w sprawie nowelizacji zostało wysłane do Pani Jolanty Rusiniak Sekretarza Rady Ministrów w dniu 

20 marca 2017 r. 
88  Dz. U. poz. 729. 
89  Placówka zagraniczna może zbyć pojazd w drodze odkupu przez podmiot zawodowo zajmujący się obrotem 

pojazdami. 
90  Nowelizacja weszła w życie 27 kwietnia 2017 r. 
91  W dniu 2 sierpnia 2017 r. projekt nowelizacji zarządzenia został przesłany do BDG. 

Ocena 
cząstkowa 



 

36 

fazie prac legislacyjnych, wejście w życie nowego zarządzenia planowane było na 
kwiecień 2018 r.  
 

2. Bieżącego nadzoru. 
W drugiej połowie 2016 r. BI przeprowadziło analizę liczby etatów samochodowych 
w placówkach zagranicznych, wynikiem czego było zmniejszenie liczby etatów w 16 
placówkach92. 

W stosunku do poprzednich lat zwiększono częstotliwość przypominania placówkom 
zagranicznym o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących gospodarki 
samochodowej:  

 przypomniano zasady gospodarowania mieniem ruchomym, narzucano obowiązek 
bilansowania stanu floty względem przyznanej liczby etatów samochodowych93; 

 przypomniano o zasadach prowadzenia sprawozdawczości94; 

 przypomniano zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji kart drogowych95. 

BI prowadziło również działania polegające m.in. na: 

 podjęciu inicjatywy zebrania informacji mających istotny wpływ na zakup, użytkowanie 
oraz sposób zagospodarowania pojazdów w placówkach zagranicznych. Stworzona 
przez BI baza danych obejmuje informacje z 90 państw; 

 przeprowadzeniu weryfikacji sposobu zabezpieczenia przez placówki zagraniczne 
pojazdów służbowych w zakresie zawartych umów ubezpieczeń96;  

 wprowadzeniu zasady, w myśl której serwis pojazdów powinien odbywać się na terenie 
kraju urzędowania, zaś odstępstwo od tej reguły wymaga pisemnej zgody Biura 
Infrastruktury97. 

3. Systemowym. 
Z informacji Dyrektora BI wynika, że w ramach badania rynku usług programów flotowych 
w dniu 28 kwietnia 2017 r. skierowano zapytanie ofertowe do znaczących producentów 
samochodów (BMW, Mercedes, Volkswagen i Volvo), o przedstawienie ofert programów 
flotowych dla MSZ i placówek zagranicznych. Dobór partnerów do rozmów wynikał z analizy 
floty placówek zagranicznych, z której wynikało, że najczęściej na placówkach użytkowane 
są pojazdy tych producentów. W wyniku zapytania odpowiedzi udzielił jedynie 
przedstawiciel BMW. BI bezzwłocznie podjęło rozmowy z BMW organizując kilka spotkań, 
na których omawiano oczekiwania MSZ w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania flotą 
placówek zagranicznych poprzez wprowadzenie zakupów centralnych zlecanych przez MSZ 
i realizowanych przez przedstawicieli producenta na świecie. Rozmowy pod koniec 2017 r. 
utknęły w martwym punkcie i do chwili obecnej BMW unika kolejnego spotkania, 
uzasadniając to za każdym razem inną przyczyną obiektywną. Jednocześnie pomimo braku 
odpowiedzi na pismo w sprawie zarządzania flotą, BI próbowało nawiązać współpracę 
w tym zakresie z innymi producentami poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny. 
Pozytywnym skutkiem było potwierdzenie zainteresowania przez przedstawiciela 
Volkswagena. Od listopada trwały uzgodnienia z Volkswagenem i ostatecznie 6 lutego 
2018 r. doszło do spotkania w MSZ, na którym BI przedstawiło swoje oczekiwania i warunki 
współpracy, natomiast przedstawiciele Volkswagena przedstawili swoje możliwości 
współpracy. W chwili obecnej trwa analiza oczekiwań po obu stronach, Volkswagen prosił 
o czas do wypracowania stanowiska, które chce przedstawić na następnym spotkaniu 
ustalony wstępnie na kwiecień br. Jeżeli powyższe rozmowy nie przyniosą pozytywnego 
rozstrzygnięcia BI przystąpi do kontynuacji wprowadzenia zarządzania flotą poprzez 

                                                      
92  Ambasady RP w: Astanie, Atenach, Bangkoku, Bukareszcie, Hawanie, Kairze, Paryżu, Pekinie, Pradze, 

Rabacie, Rydze, Rzymie, Waszyngtonie, Wiedniu oraz Stałe Przedstawicielstwo w Genewie i Konsulat 
Generalny w Szanghaju. 

93  Clarisy BI sygn.: 17/2017 z 4 stycznia 2017, 268/2017 z 9 lutego 2017, 674/2017 z 7 kwietnia 2017, 
965/2017 z 30 maja 2017, 2332/2017 z 11 grudnia 2017 r. 

94  Claris BI sygn. 2419/2017 z 27 grudnia 2017 r. 
95  Claris BI sygn. 402/2018 z 23 lutego 2018 r. 
96  Claris sygn. 700/2016 z 9 grudnia 2016 r. 
97  Claris BI sygn. 2169/2017 z 20 listopada 2017 r. 
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zaproszenie do rozmów innych producentów działających na globalnym rynku. 
Przewidujemy zaproszenie do rozmów przedstawicieli producentów z Japonii i Korei Płd. 

 (dowód: akta kontroli str. 581-785) 

V. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli98, wnosi o: 

1. Kontynuowanie podjętych działań w celu sprawowania skutecznego nadzoru nad flotą 
samochodów będących w dyspozycji Placówek. 

2. Wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową placówek zagranicznych w zakresie 
prawidłowego stosowania przez nie klasyfikacji budżetowej. 

3. Rzetelną weryfikację przesyłanych przez Placówki sprawozdań wymaganych § 32 ust. 1 
i 2 Instrukcji DGSZ w sprawie gospodarowania składnikami majątku placówki. 

4. Kontynuowanie wspólnie z Ambasadą RP w Rzymie działań, podjętych w celu 
skutecznego rozliczenia rozbieżności w wysokości sald między księgą inwentarzową 
a ewidencją księgową prowadzoną. 

5. Weryfikację ksiąg inwentarzowych przesyłanych przez Placówki w formie elektronicznej. 

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia   20    czerwca 2018 r. 

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyła 

 

 

 

 

........................................................ 

 podpis 

 

                                                      
98  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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