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1. WPROWADZENIE 
Część 16 budżetu państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Dysponentem części budżetowej 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej Szef KPRM), będący jednocześnie 
dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. W ramach części 16 
finansowano określone w przepisach1 zadania w zakresie m.in. zapewnienia 
obsługi merytorycznej, prawnej, organizacyjnej, technicznej i kancelaryjno- 
-biurowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady 
Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa 
Służby Cywilnej, jak również pełnomocników Rządu, komitetów, komisji 
wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, 
doradczych i opiniodawczo-doradczych (gdy tak stanowiły przepisy o ich 
utworzeniu). W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. 
kontroli zostały poddane jednostki nadzorowane przez Prezesa Rady 
Ministrów, tj.: Polski Instytut Ekonomiczny (dalej PIE)2, Instytut Współpracy 
Polsko- Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie (dalej IWPW)3, 
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (dalej IZ)4. 
Do 19 lipca 2019 r. Prezes Rady Ministrów nadzorował Polską Agencję 
Kosmiczną (dalej PAK). Od 20 lipca 2019 r. PAK podlega ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki5. W związku z powyższym, na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie 
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie 
budżetowej na rok 20196, z dniem 20 lipca 2019 r. przeniesiono planowane 
wydatki budżetowe w kwocie 1 700,0 tys. zł z części 16 – Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, do części 20 – Gospodarka7. 

Dysponent części 16 realizował budżet w układzie zadaniowym w ramach 
sześciu funkcji: 

• funkcji 1 – Zarządzanie państwem: 
 zadania 1.3 Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady 

Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów i trzech 
podzadań: 1.3.1 Obsługa i koordynacja prac rządu, 1.3.3 Zarządzanie 
korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach 
administracji rządowej, 1.3.4 Obsługa Prezesa Rady Ministrów 
w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym; 

• funkcji 2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny: 
 zadania 2.5 Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP 

i jednego podzadania 2.5.2 Realizacja polityki migracyjnej i azylowej 
oraz sprawy cudzoziemców; 

• funkcji 6 – Polityka gospodarcza kraju: 
 zadania 6.1 Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

i jednego podzadania 6.1.9 Badanie i rozwój technologii kosmicznych 
oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych; 

                                                           
1  Zadania określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1171, ze zm.) oraz w statucie Kancelarii nadanym zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (M.P. poz. 1148, ze zm.). 

2  Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym 
(Dz. U. poz. 1735) nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów, zaś czynności 
wynikające z nadzoru, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wykonuje Szef KPRM. 

3  Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538) nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Prezes 
Rady Ministrów. 

4  Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim 
im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292) nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes 
Rady Ministrów, zaś czynności wynikające z nadzoru nad Instytutem, w imieniu Prezesa Rady 
Ministrów, sprawuje Szef KPRM. 

5   Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji 
Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. poz. 1248). 

6  Dz. U. poz. 1729. 
7  Na kwotę 1700,0 tys. zł składały się: dotacja podmiotowa – 1200,0 tys. zł oraz dotacja celowa 

na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych – 500,0 tys. zł. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów  
w związku 
z wykonywaniem budżetu 
państwa. 

Zakres kontroli 

- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 

- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 

- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych  (dalej ufp); 
w tym: 
a)  nadzór nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek, 
b) nadzór nad 
wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 16  
– Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. 

Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 
 
Jednostka kontrolowana: 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 
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• funkcji 11 – Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic: 
 zadania 11.4 Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju 

do obrony państwa i jednego podzadania 11.4.2 Pozamilitarne 
przygotowania obronne; 

• funkcji 16 – Sprawy obywatelskie: 
 zadania 16.6 Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i jednego podzadania 16.6.1 Pożytek publiczny 
i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

• funkcji 17 – Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju: 
 zadania 17.2 Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji 

programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych 
programów finansowanych z udziałem niepodlegających 
zwrotowi  środków pomocowych i jednego podzadania 17.2.1 
Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. 

W 2019 r. w części 16 dochody wyniosły 2 095 019,8 tys. zł, co stanowiło 
0,52% całości uzyskanych dochodów budżetu państwa. Wydatki budżetu 
państwa zrealizowano w wysokości 335 233,5 tys. zł. Z budżetu środków 
europejskich wydatkowano kwotę 15 014,1 tys. zł, co stanowiło 0,02% całości 
wydatków budżetu środków europejskich. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8 (dalej ustawa o NIK). 

 

                                                           
8  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
(dalej FWRSO) 

Dysponentem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
stosownie do art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych9 (dalej ugh), jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego. Obsługę Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, zgodnie 
z art. 34g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie10 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Zadania realizowane przez FWRSO są finansowane z przychodów, 
stanowiących 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1 ugh, czyli 
dopłat w wysokości 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze 
(w grach liczbowych); 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału 
w grze – w loteriach pieniężnych i grze telebingo. Środki Funduszu mogą być 
przeznaczane wyłącznie na11: 

− działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych 
rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego 
sektora pozarządowego lub jego znaczących części; 

− wspieranie rozwoju organizacji sektora pozarządowego (porozumień, 
platform współpracy, reprezentacji środowisk); 

− wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego; 
− rozwój instytucjonalny organizacji sektora pozarządowego (w tym: 

budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie 
perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie 
standardów pracy i zarządzania organizacją). 

W 2019 r. przychody Funduszu wyniosły 43 980,5 tys. zł, natomiast koszty 
38 073,8 tys. zł. Stan funduszu na koniec 2019 r. wynosił 75 376,5 tys. zł. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 847, ze zm. 
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. 
11  Zgodnie z art. 88a ust. 5 ugh. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania w 2019 r. planu 
finansowego Funduszu 
Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności. 

Zakres kontroli  

- realizacja planu 
finansowego Funduszu; 

- przekazywanie przez 
dysponenta Funduszu 
środków na realizację 
zadań przez Narodowy 
Instytut Wolności-Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (dalej 
NIW-CRSO) jako Instytucji 
Zarządzającej; 

- prawidłowość i rzetelność 
sporządzenia rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
budżetowych; 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości i rzetelności 
sporządzania sprawozdań. 

Jednostka kontrolowana 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 
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Fundusz Inwestycji Kapitałowych (dalej FIK) 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw12 wprowadziła do ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym13, 
obowiązujący od 29 marca 2019 r. art. 33a, na mocy którego utworzono 
Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady 
Ministrów14. 

Przychodami Funduszu są w szczególności15: 

− wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 
1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa; 

− środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa; 

− środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego 
pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi; 

− dotacje celowe z budżetu państwa; 
− odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie 

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych16(dalej ufp). 

Środki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na17:  

− nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa; 
− pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług w związku z ich 

nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa, świadczonych przez 
doradców; 

− pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu, w tym 
wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W 2019 r. Fundusz nie osiągnął żadnych przychodów, a co za tym idzie nie 
realizował zadań, do których został powołany (nie poniósł żadnych kosztów). 
Stan funduszu na koniec 2019 r. wynosił 0,00 zł. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK. 

 

 
 
 

                                                           
12  Dz. U. poz. 492. 
13  Dz. U. z 2020 r. poz. 735. 
14  Art. 33a ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
15  Zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
16  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
17  Na podstawie art. 33c ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania w 2019 r. planu 
finansowego Funduszu 
Inwestycji Kapitałowych 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności. 

Zakres kontroli 

Prace nad projektem 
rozporządzenia, 
warunkującego 
funkcjonowanie Funduszu 

Jednostka kontrolowana 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.  

Kontrola 30,9% wydatków budżetu państwa i 31,5% wydatków budżetu 
środków europejskich zrealizowanych w części 16 wykazała, że poza 
stwierdzonymi nieprawidłowościami, wydatki zostały poniesione zgodnie 
z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w ufp 
i aktach wykonawczych na zadania służące realizacji celów jednostki. 
W efekcie wydatkowania środków osiągnięto większość celów podzadań 
określonych w układzie zadaniowym, a w przypadku nieosiągania 
zakładanych efektów, podejmowano działania dla poprawy efektywności. 

Dysponent części, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę 
nad realizacją budżetu. Mimo tego wystąpiły nieprawidłowości, polegające na 
nieterminowym zatwierdzeniu rozliczenia dwóch dotacji celowych, a także 
zwiększeniu wynagrodzenia Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dalej 
COAR) za usługi transportowe bez rzetelnej i pełnej weryfikacji kosztów. 
Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowości te nie 
spowodowały jej obniżenia. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów: 

- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23); 

- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), z wykonania 

planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 
realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki (Rb-28 Programy); 

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-UE); 

- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Przyjęty system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, uwzględniająca opinię o sprawozdawczości została 
przedstawiona w załączniku nr 9.1 do niniejszej informacji. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego 
Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r.  

Dysponent Funduszu zgodnie z umową przekazywał Instytucji Zarządzającej 
(NIW-CRSO) transze środków na realizację zadań Funduszu oraz dokonał 
rozliczenia finansowo-rzeczowego zadań. Podkreślić przy tym należy 
długotrwałość procesu rozliczeń oraz niepełną realizację celów i kosztów 
zadań. Stan ten wymaga podejmowania przez dysponenta Funduszu działań 
poprawiających skuteczność działania NIW-CRSO jako Instytucji 
Zarządzającej. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania 
za 2019 r. z wykonania planu finansowego Funduszu Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego oraz sprawozdania za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji finansowych.  

Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo – na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej, a także terminowo – stosownie do 
przepisów rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej18, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych19 oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym20. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. 

Kalkulacja oceny ogólnej państwowego funduszu celowego – Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego została przedstawiona 
w załączniku nr 9.2 do niniejszej informacji. 

W związku z niefunkcjonowaniem Funduszu Inwestycji Kapitałowych 
w 2019 r., Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny realizacji jego planu 
finansowego.  

NIK negatywnie ocenia natomiast zaniechanie działań mających na celu 
przygotowanie i wydanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
warunkującego realizację zadań FIK. Stanowiło to naruszenie zasad techniki 
legislacyjnej, ustalonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej21. 

                                                           
18 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.). 
19  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
20 Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704). 
21  Dz. U. z 2016 r. poz. 283. 
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3. WNIOSKI  
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 16 – Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o wyeliminowanie 
przypadków nieterminowego zatwierdzania rozliczeń dotacji celowych 
udzielanych przez KPRM, rzetelne weryfikowanie kosztów przedkładanych 
przez COAR we wnioskach o zwiększenie ceny usług transportowych, a także 
wydanie rozporządzenia warunkującego realizację zadań, dla których został 
utworzony Fundusz Inwestycji Kapitałowych. 

W związku z ustaleniami kontroli w Instytucie Zachodnim, Polskim Instytucie 
Ekonomicznym i Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej, NIK wnioskuje do 
Prezesa Rady Ministrów, jako organu nadzorującego, o zapewnienie 
wzmożonych działań nadzorczych ukierunkowanych na eliminowanie 
stwierdzonych w tych jednostkach nieprawidłowości. 

Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów 

 

Prezes Rady Ministrów 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 16  
– KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 201922 dochody budżetu państwa w części 16 zostały zaplanowane 
w kwocie 1 400 720,0 tys. zł. Dochody zrealizowano w wysokości 2 095 019,8 tys. zł, tj. o 49,6% 
wyższej niż zaplanowano. Wyższe dochody uzyskano głównie z dywidend od spółek Skarbu Państwa 
(2 022 914,8 tys. zł), które stanowiły 99,9% zrealizowanych dochodów w części 16. Różnica 
pomiędzy szacunkową, a uzyskaną wysokością dywidend wynikała m.in. z wypracowania przez 
Grupę PZU rekordowych wyników finansowych, z dywidendy od 50% zysków wygenerowanych 
w 2018 r. przez PKO BP S.A. oraz z wysokiej dywidendy otrzymanej ze spółek działających 
w sektorze paliwowym. 

Dochody uzyskano również z wpływów m.in. z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności (1014,2 tys. zł), a także z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (432,7 tys. zł). 

Według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, na koniec 2019 r. w części 
16 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2489,4 tys. zł, w tym zaległości netto 
2468,4 tys. zł23. W porównaniu do 2018 r. należności wzrosły o 2484,1 tys. zł (z 5,3 tys. zł), 
a zaległości netto o 2464,3 tys. zł (z 4,1 tys. zł). 

Na kwotę należności i zaległości składały się głównie należne wpływy ze zwrotów dotacji oraz 
płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, a także pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 – 2003,7 tys. zł)24 oraz 
należne wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950 – 308,6 tys. zł). 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.4 do niniejszej informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki zrealizowano w kwocie 335 233,5 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu po zmianach 
(342 645,6 tys. zł). Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim ze zmian 
harmonogramów płatności w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(dalej PO WER), skutkujących przeniesieniem części wydatków na współfinansowanie projektów na 
2020 rok oraz wygenerowaniem oszczędności w projektach, a także z okresowego występowania 
w komórkach organizacyjnych wakatów i korzystania przez pracowników z urlopów bezpłatnych. 
W porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek wydatków o 7283,1 tys. zł, tj. o 3,8%, głównie 
majątkowych i na dotacje z budżetu państwa.  

                                                           
22  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
23  Wg sprawozdania Rb-27 sporządzonego na dzień 14 lutego 2020 r. 
24  M.in. decyzją Szefa KPRM z 17 stycznia 2019 r. określono kwotę dotacji przypadającą do zwrotu przez Fundację Peace 

Festival, która wniosła skargę do WSA w Warszawie na decyzję Szefa KPRM. WSA 16 lipca 2019 r. w przedmiocie 
określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu postanowił zawiesić postępowanie sądowe wobec wszczęcia 
postępowania upadłościowego w stosunku do Fundacji. 
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Ze środków przeniesionych z rezerw w łącznej kwocie 94 262,4 tys. zł wykorzystano 92 846,5 tys. zł, 
tj. 98,5%, z tego z rezerw celowych 62 728,6 tys. zł, tj. 98,3%, a z rezerwy ogólnej 30 117,9 tys. zł, 
tj. 98,9%. Badanie wykorzystania środków przeniesionych z rezerw celowych w kwocie 
61 353,0 tys. zł (tj. 97,8% wykorzystanych rezerw) wykazało, że zostały one wydatkowane zgodnie 
z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy te zostały utworzone. 

W związku z nadmiarem środków w 2019 r., Szef KPRM dokonał sześciu, a Minister Finansów 
(na wniosek Szefa KPRM) jednej blokady (na łączną kwotę 3937,1 tys. zł) planowanych wydatków 
w części 16. Nadmiar powstał w związku z niepełnym zapotrzebowaniem lub wykorzystaniem 
dotacji przez beneficjentów (m.in. rezygnacja CBOS i NIW-CRSO z niektórych zadań) oraz niższym niż 
planowano wykorzystaniem środków na współfinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach 
PO WER 2014–2020 (m.in. wstrzymanie wypłaty transz dofinansowania ze względu na 
niezatwierdzenie poprzedniego wniosku o płatność, przeniesienie części wydatków zaplanowanych 
do realizacji w projektach na kolejny rok budżetowy). 
Blokad dokonano niezwłocznie po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. Minister Finansów, na podstawie art. 24d 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201925, 
zmniejszył plan finansowy KPRM o kwotę wszystkich blokad w części 16, tj. o 3937,1 tys. zł. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.5 do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 16 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Na dotacje wydatkowano 145 794,8 tys. zł (43,5% wydatków w części), co stanowiło 97,2% planu 
po zmianach (149 992,8 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. wydatki te były niższe o 16 986,8 tys. zł, 
tj. o 10,4%. W ramach tej grupy wydatkowano: na dotacje podmiotowe 63 857,9 tys. zł (95,1% planu 
po zmianach), na dotacje celowe 81 936,9 tys. zł (98,9% planu po zmianach), w tym 1723,3 tys. zł, 
tj. 94,4% planu po zmianach (1825,8 tys. zł), wydatkowano na dotacje celowe na współfinansowanie 
projektów w ramach PO WER. Niepełne wykonanie wydatków w ramach dotacji wynikało 
z niepełnego ich wykorzystania przez beneficjentów (środki zwróciły m.in. NIW-CRSO i IWPW), 
a także ze zmian harmonogramów płatności w ramach projektów PO WER, skutkujących 
przeniesieniem części wydatków na współfinansowanie projektów na 2020 rok oraz 
wygenerowaniem oszczędności w projektach. 

Badaniem NIK objęto próbę wydatków na dotacje w kwocie 67 074,2 tys. zł poniesionych w 2019 r., 
co stanowiło 20,0% wydatków budżetu państwa w części 16. 

Badanie sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowych przekazanych przez KPRM w 2019 r. 
IZ i PAK26 w łącznej kwocie 8700,0 tys. zł wykazało, że dotacje te zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w dotowanych podmiotach 
(PIE, IWPW, IZ, PAK), wskazujące nieprawidłowości w zakresie m.in. wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu państwa  zostały przedstawione w rozdziale 7. Ustalenia innych kontroli. 

Badanie czterech dotacji celowych na łączną kwotę 58 374,2 tys. zł wykazało, że dotacje przekazano 
na podstawie umów sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 i 151 ust. 2 ufp. 

Stwierdzono jednak nieprawidłowości polegające na zatwierdzeniu przez dysponenta części 16 
rozliczeń dwóch z czterech badanych dotacji celowych (na łączną kwotę 57 695,0 tys. zł) 
z naruszeniem określonego w art. 152 ust. 2 ufp 30-dniowego terminu na zatwierdzenie, 
upływającego od dnia przedstawienia rozliczenia. Dotyczyło to przedstawionych przez NIW-CRSO 
31 stycznia 2020 r. rozliczeń dotacji na finansowanie zadań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich oraz dotacji na zakupy inwestycyjne, które Szef KPRM zatwierdził 27 marca 2020 r., 
tj. 25 dni po terminie. 

Dyrektor Generalna KPRM tłumaczyła długotrwałe badanie rozliczeń m.in. koniecznością 
występowania do NIW-CRSO o dodatkowe wyjaśnienia oraz licznymi błędami w przekazywanych 
przez NIW-CRSO dokumentach, co skutkowało koniecznością kolejnych korekt złożonych informacji. 

NIK analizując te okoliczności, zwróciła uwagę, że pierwsze informacje o konieczności skorygowania 
sprawozdań wysyłano do NIW-CRSO po upływie 12 i 21 dni od ich wpływu do KPRM, wyznaczając 
jednocześnie wielodniowe terminy na korekty, a następnie nie egzekwując przekazania korekt 
                                                           
25  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 

(Dz. U. poz. 2435, ze zm.). 
26  Badaniu poddano sprawozdanie za I półrocze 2019 r. 
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w terminie. Długotrwała była także weryfikacja przekazanych korekt. Przedstawione 
w wyjaśnieniach okoliczności nie mogą być zatem uzasadnieniem dla niedotrzymania terminu na 
zatwierdzenie rozliczenia udzielonych dotacji, wynikającego z ufp. Zdaniem NIK, niedochowanie 
terminu było spowodowane nie w pełni skutecznym monitoringiem oraz nadzorem nad procesem 
zatwierdzania rozliczenia dotacji. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6478,2 tys. zł (1,9% wydatków w części), 
co stanowiło 99,4% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. (2492,3 tys. zł) wydatki te były 
wyższe o 3985,9 tys. zł, tj. o 159,9%. Wzrost związany był z wypłatą nagrody specjalnej Prezesa Rady 
Ministrów dla reprezentantów Polski w piłce siatkowej mężczyzn oraz ich trenerów za wybitne 
osiągnięcie sportowe - zdobycie tytułu Mistrzów Świata w 2018 roku oraz obronę tego samego tytułu 
z 2014 roku (4654,3 tys. zł). Wypłacono też m.in. nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia 
naukowe (1515,7 tys. zł). 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 165 787,3 tys. zł (49,5% wydatków w części), 
co stanowiło 98,2% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. (152 912,3 tys. zł) wydatki były 
wyższe o 12 875,0 tys. zł, tj. o 8,4%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 216,5 tys. zł oraz na zakupy towarów i usług  
– 57 260,9 tys. zł. Wzrost wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do roku 2018 r. dotyczył przede 
wszystkim środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki te 
wzrosły głównie w związku z powierzeniem Kancelarii nowych zadań i utworzeniem komórek 
organizacyjnych do realizacji tych zadań. 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 10 064,6 zł 
i w porównaniu do roku 2018 wzrosło o 995,9 zł, tj. o 11%. Wzrost przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wynikał m.in z wyższych wypłat na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz 
nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Łączna kwota wypłaconych nagród w 2019 r. 
była o 4 774 359 zł, tj. o 52,6% wyższa niż łączna kwota wypłaconych nagród w 2018 r. 
(9 082 055 zł). 

Stan zatrudnienia w KPRM na koniec 2019 r. w porównaniu do stanu na koniec roku 2018 zwiększył 
się o 19 osób. Wzrost zatrudnienia wynikał z powierzenia KPRM nowych zadań, dla realizacji których 
utworzono Departament GovTech Polska do koordynacji prac Zespołu do spraw Programu GovTech 
Polska oraz Departament Programowania Prac Rządu do merytorycznej i organizacyjnej obsługi 
Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu oraz prowadzenia Wykazu Prac Legislacyjnych lub 
Programowych Rady Ministrów oraz KPRM. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2019 r. zostały zawarte w załączniku nr 9.6 do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17 173,1 tys. zł (5,1% wydatków w części), 
co stanowiło 99,7% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. (24 330,5 tys. zł) wydatki te były 
niższe o 7157,4 tys. zł, tj. o 29,4%. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji KPRM zakładał realizację 
siedemnastu zadań za 3950,0 tys. zł. W trakcie roku do planu wprowadzono czternaście nowych 
zadań za 5071,5 tys. zł, natomiast zrezygnowano z dwunastu zadań za 2231,7 tys. zł, a w przypadku 
dziewięciu zadań zmniejszono ich wartość o 1582,6 tys. zł. Przyczyną zmian planu rzeczowo- 
-finansowego były w szczególności: weryfikacja najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych KPRM 
i możliwości zrealizowania ich w ramach posiadanych środków, przesunięcia realizacji na kolejny 
rok, ze względu m.in. na długotrwałe uzgodnienia projektowe oraz konieczność zmiany trybu 
postępowania przetargowego. Oprócz realizacji własnych inwestycji KPRM udzielił wsparcia, 
w formie dotacji celowych, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla NIW-CRSO. 

Zobowiązania w części 16 na koniec 2019 r. wynosiły 7492,7 tys. zł i były wyższe o 1426,7 tys. zł 
(o 23,5%) niż kwota zobowiązań na koniec 2018 r. (6066,0 tys. zł). Zobowiązania dotyczyły głównie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (4855,7 tys. zł) oraz zakupu usług 
pozostałych (1083,3 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. nie wystąpiły.  

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa na podstawie 
próby wydatków poniesionych w 2019 r. w KPRM w kwocie 36 474,2 tys. zł (bieżące 34 420,3 tys. zł 
i majątkowe 2053,9 tys. zł), która stanowiła 10,9% wydatków budżetu państwa w części 16. 
W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych 
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w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych27 (dalej ustawa Pzp) 
w odniesieniu do trzech postępowań o zamówienie publiczne o wartości 2338,2 tys. zł. Badaniem 
objęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych: 

- w trybie przetargu nieograniczonego (Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego 
urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i wybranych urzędów centralnych, udzielanie wsparcia 
eksperckiego, działania edukacyjne z zakresu równości szans płci w ramach projektu, o wartości 
1798,3 tys. zł, wydatkowano 1489,5 tys. zł); 

- w trybie z wolnej ręki (Zakup Codziennego Serwisu Informacyjnego wraz z Archiwum oraz 
Kalendarium Polskiej Agencji Prasowej, o wartości 404,5 tys. zł, wydatkowano 370,8 tys. zł); 

- poniżej progu 30 tys. euro (Organizacja konferencji #bezpitdlamłodych, o wartości 135,3 tys. zł, 
wydatkowano 123,0 tys. zł). 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że poza opisaną poniżej nieprawidłowością, 
wydatków dokonywano zgodnie z przepisami, planem finansowym oraz zawartymi umowami, 
na zadania służące realizacji celów jednostki oraz przy zachowaniu prawidłowych trybów udzielania 
zamówień publicznych. W wyniku badania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
stwierdzono naruszeń ustawy Pzp. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na zwiększeniu o 367,9 tys. zł wynagrodzenia za 2019 r. dla 
COAR na świadczenie usług transportu osób i rzeczy, bez szczegółowej i pełnej weryfikacji potrzeby 
dokonania takiego zwiększenia, co było działaniem nierzetelnym.  
Zmiany wynagrodzenia umownego dokonano na wniosek Dyrektor COAR, która w piśmie z 6 grudnia 
2019 r. podała, iż dotychczasowe świadczenie usług transportu przynosi wynik ujemny, a prognoza 
wydatków do końca 2019 r. wskazuje na istotną nadwyżkę kosztów nad przychodami i znaczące 
niedoszacowanie części ryczałtowej wynagrodzenia. Wśród czynników generujących zwiększone 
koszty Dyrektor wskazała większą liczbę delegacji oraz nadgodzin pracy kierowców, konieczność 
zatrudnienia dodatkowych kierowców oraz wyposażenie COAR w pojazdy o napędzie elektrycznym 
(wyższe koszty amortyzacji). W załączeniu do wniosku przedstawiono symulację wynagrodzenia 
COAR za wykonywane na rzecz KPRM usługi transportowe, z której wynikała strata w kwocie 
367,6 tys. zł.  
Kontrola NIK wykazała, że powyższa symulacja była weryfikowana przez KPRM w zakresie 
wynagrodzenia kierowców, kosztów amortyzacji oraz prognozowanej liczby przejechanych km. 
W zakresie prognozowanej liczby przejechanych kilometrów – w ocenie COAR i KPRM istotnego 
czynnika wpływającego na wzrost wynagrodzenia – weryfikacja ta była nierzetelna, gdyż znacząco 
odbiegała od faktycznie przejechanych kilometrów (za listopad i grudzień prognozowano 
odpowiednio 101 892 km i 112 082 km, a faktycznie było to 70 703 km i 68 588 km). 
Nie zweryfikowano też innych istotnych pozycji, stanowiących podstawę ustalenia wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego, m.in. kosztów ogólnych działalności, które wyniosły 1714,9 tys. zł 
i stanowiły 21,4% wszystkich kosztów działalności transportowej w 2019 r. KPRM nie korzystała 
przy tym z umownych możliwości przeprowadzenia w COAR audytów i kontroli. Poza tym, jak 
wynika ze sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2019 r przedłożonego przez COAR, na 30 grudnia 
2019 r. gotówka i depozyty terminowe COAR wynosiły 60 463,9 tys. zł, co wskazuje na dobrą 
sytuację ekonomiczną COAR.  
Dyrektor Generalna KPRM wyjaśniła, że w ramach zawartej umowy nie były przeprowadzane audyty 
i kontrole, jednakże realizacja umowy podlegała ciągłemu monitorowaniu, poprzez potwierdzanie 
kart drogowych, weryfikację zestawień wykonanych przewozów przedstawionych przez COAR.  
Zdaniem NIK, sprawdzane powinny być nie tylko wskazane przez Dyrektor Generalną karty drogowe 
i zestawienia wykonanych przewozów, ale także inne dane dotyczące ponoszonych kosztów, 
zwłaszcza tych, na podstawie których jest wyliczana kwota ryczałtowa. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2019 r. w części 16 zrealizowano wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 
15 014,1 tys. zł, co stanowiło 74,6% planu po zmianach (20 133,0 tys. zł). Były one wyższe 
o 1002,6 tys. zł, tj. o 7,2% od wydatków roku 2018 (14 011,5 tys. zł). Środki wykorzystano na 
realizację projektów w ramach PO WER, w tym: 

− 12 153,2 tys. zł na projekty w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa; 

                                                           
27  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
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− 1939,8 tys. zł na projekt Skuteczne standardy nadzoru w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości 
usługi administracyjne; 

− 921,1 tys. zł na projekt Opracowanie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz 
modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości płci w ramach Działania 2.1 Równość 
szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju 
kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 wynikał głównie z postępów rzeczowych w realizacji 
projektów w ramach PO WER. 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wynikało 
w szczególności z: 

− czasowego wstrzymania wypłat transz dofinansowania dla beneficjentów Działania 2.16 PO WER, 
z powodu wątpliwości Instytucji Pośredniczącej, co do prawidłowości udzielanych w ich ramach 
zamówień; 

− zmian harmonogramów płatności w ramach projektów, skutkujących przeniesieniem części 
wydatków na 2020 r., w tym zmian kwot zaliczek planowanych do przekazania w 2019 r.; 

− braku możliwości przekazania kolejnych transz zaliczek, wynikającego z opóźnień 
w rozliczeniach przez beneficjentów wydatków i korygowania poprzednich wniosków; 

− niższego niż przewidywano wykorzystania środków przewidzianych w ramach zawartych umów 
z wykonawcami zewnętrznymi w przypadku projektów pozakonkursowych. 

W związku z nadmiarem środków w 2019 r., Szef KPRM dokonał blokady na kwotę 4441,8 tys. zł 
(w tym 48,3 tys. zł otrzymanych z rezerwy celowej).    

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej 
zostało zawarte w załączniku nr 9.7 do niniejszej informacji. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków budżetu środków europejskich 
w kwocie 4 730,9 tys. zł, tj. 31,5% wydatków budżetu środków europejskich w części 16. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami 
rzeczowymi i finansowymi realizowanych projektów, zgodnie z kategoriami wydatków oraz we 
właściwych terminach. Wydatki te poniesiono m.in. na szkolenia członków korpusu służby cywilnej 
w ramach projektów Akademia Oceny Wpływu Regulacji oraz na działania doradcze w ramach 
projektu Skuteczne Standardy Nadzoru. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich zostały poniesione głównie na realizację 
zadania 1.3 – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady 
Ministrów i członków Rady Ministrów (ujęte w funkcji 1 – Zarządzanie państwem). Ze względu na 
charakter zadania publicznego odstąpiono od określenia i pomiaru miernika. Na realizację tego 
zadania wydatkowano łącznie 254 191,1 tys. zł, tj. 72,6% wszystkich wydatków części 16 – KPRM.   

W efekcie zrealizowanych w części 16 – KPRM wydatków majątkowych w łącznej kwocie 
17 173,1 tys. zł, w szczególności: 
− udzielono wsparcia, w formie dziesięciu dotacji celowych28, przy realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w ramach których 
wydatkowano 11 924,0 tys. zł, w tym m.in. dla: 
 Caritas Diecezji Ełckiej na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej Misericordia II (3015,0 tys. zł), 
 Fundacji Lux Veritatis na budowę II etapu Parku Pamięci Narodowej (3000,0 tys. zł), 
 Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na rozbudowę i przebudowę 

budynku usługowego z przystosowaniem do działalności hospicyjnej (2516,9 tys. zł), 
 Fundacji Orla Straż na dofinansowanie dwóch zadań publicznych: pomoc irackim rodzinom 

w powrocie na opuszczone tereny poprzez wsparcie odbudowy domów oraz wyposażenie 
w sprzęt medyczny Centrum Onkologii Dziecięcej Jin w Iraku (1120,2 tys. zł), 

 Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” 
na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego dla dzieci i dorosłych (1000,0 tys. zł), 

 Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza na prace wykończeniowe, zakup 
i montaż wyposażenia sportowego w obiekcie sportowym (700,0 tys. zł); 

                                                           
28  Wszystkie dotacje finansowane z rezerwy ogólnej. 
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− udzielono dotacji celowej dla NIW-CRSO, z której zakupiono licencje oprogramowania oraz 
rozwinięto i zmodyfikowano System Obsługi Dotacji na potrzeby zarządzania programami 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (86,3 tys. zł); 

− w KPRM m.in. docieplono strop nad trzecim piętrem skrzydła B „część wschodnia” wraz 
z wymianą/przebudową dachu i instalacji odgromowej, przebudowano pomieszczenia drugiego 
piętra skrzydła B „część wschodnia”, rozbudowano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach 
biurowych, uzyskano zabezpieczenie elektroniczne obiektu Archiwum Rady Ministrów, 
adaptowano pomieszczenia biurowe na pomieszczenia socjalne, zmodernizowano infrastrukturę 
teleinformatyczną KPRM, zakupiono sprzęt nagłaśniający, zmodernizowano oprogramowanie 
Systemu Kontroli Dostępu, uzyskano narzędzie do obsługi interpelacji poselskich, zakupiono 
licencje i oprogramowania oraz zakupiono sprzęt multimedialny i informatyczny (łączne 
wydatki majątkowe 5162,8 tys. zł). 

Badanie realizowanych w części 16 pięciu podzadań: 1.3.1 – Obsługa i koordynacja prac rządu; 
2.5.2 – Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców; 11.4.2 – Pozamilitarne 
przygotowania obronne; 16.6.1 – Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego; 17.2.1 – Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE, pod względem spójności z celem zadania, do którego zostały 
przypisane, prawidłowości określenia mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia 
zaplanowanych celów wykazało, że: 

- cele zadania i podzadań oraz mierniki realizacji celu podzadań 1.3.1 oraz 16.6.1 zostały 
określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej29; za określenie celu i miernika podzadania 
2.5.2 odpowiadał minister właściwy do spraw wewnętrznych, za określenie celu i miernika 
podzadania 11.4.2 odpowiadał Minister Obrony Narodowej, za określenie celu i miernika 
podzadania 17.2.1 odpowiadał minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego; 

- monitoring mierników prowadzony był w trybie kwartalnym przez dysponenta części oraz 
właściwe komórki organizacyjne KPRM, na podstawie informacji kwartalnych o osiągniętej 
wartości miernika, przekazywanej przez dyrektora komórki odpowiedzialnej za realizację 
danego zadania do Biura Budżetowo-Finansowego. W przypadku podzadania 1.3.1 dwa razy 
do roku (po I połowie roku oraz po zakończeniu roku) sporządzany był raport z badań 
ankietowych jakości usług świadczonych przez KPRM. Dane z monitoringu były wykorzystane do 
sporządzania Informacji o przebiegu realizacji budżetu KPRM za poszczególne kwartały roku, 
które zawierały analizy aktualnej realizacji poszczególnych zadań jednostki w układzie 
zadaniowym; 

- wartości mierników realizacji celów podzadań: 1.3.1 (ocena pracy jednostek realizujących 
podzadanie 1.3.1 przez osoby i organy, na rzecz których działają), 2.5.2 (odsetek zaskarżanych 
skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady) oraz 
17.2.1 (stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej) zostały 
osiągnięte; 

- w przypadku podzadania 11.4.2 wartość miernika (procent realizacji zadań rocznych 
określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) wyniosła 86% wobec 
zakładanych 100%; jak wyjaśniła Dyrektor Generalna KPRM, wynikało to przede wszystkim 
z niskiej frekwencji na szkoleniach obronnych, a w konsekwencji niewystarczającej relacji liczby 
osób przeszkolonych do liczby osób planowanych do szkolenia (podjęto działania polegające 
m.in. na optymalizacji terminów i sposobu typowania osób do szkolenia);  

- w wypadku podzadania 16.6.1 wartość miernika (liczba beneficjentów objętych wsparciem) 
wyniosła 905, wobec zakładanych 1100; jak wyjaśniła Dyrektor Generalna KPRM, wynikało to 
z braku wyboru partnera w woj. lubuskim w ramach Programu Korpusu Solidarności 
(w pierwszej edycji konkursu nie wpłynęła żadna oferta, w drugiej edycji wpłynęła jedna, ale 
partner nie został wybrany ze względów regulaminowych) oraz podpisania mniejszej liczby 
umów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (w związku z zagrożeniem 
osiągnięcia celów określonych w układzie zadaniowym przeprowadzono działania informacyjne 
na rzecz upowszechnienia wiedzy i świadomości organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in.: spotkania informacyjne, cykl webinariów informacyjnych, udostępnienie 
infolinii dla zainteresowanych Programem). 

                                                           
29  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i terminów 

opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154). Przywołane rozporządzenie zostało 
uchylone 31 stycznia 2019 r. 



Wyniki kontroli 

17 
 

W ramach sprawowanego nadzoru, dysponent części 16 dokonywał m.in. kwartalnych analiz i ocen 
przebiegu realizacji wydatków budżetowych. Nadzór i kontrola nad jednostkami, którym 
przekazywano środki na działalność w formie dotacji podmiotowych, sprawowany był m.in. poprzez: 
przeprowadzanie kontroli w tych jednostkach, udział przedstawicieli KPRM w posiedzeniach władz 
tych jednostek, analizy planów finansowych i sprawozdań tych jednostek z ich działalności. Jednostki 
nadzorowane zobowiązano do przedkładania dysponentowi kwartalnych informacji dotyczących 
realizacji planów finansowych. W ramach prowadzonych działań nadzorczych Szef KPRM, w związku 
z wynikami kontroli NIK wykonania w 2018 r. budżetu państwa w części 16 – KPRM, zwrócił 
jednostkom nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów uwagę na bezwzględny obowiązek 
kierowania się zasadą celowego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych oraz 
konieczność przeglądu procedur udzielania zamówień publicznych pod kątem prawidłowości 
szacowania wartości zamówień oraz dokumentowania tego procesu. Wskazał również na 
konieczność zapewnienia mechanizmów sprawnego dochodzenia należności budżetowych. Zwrócił 
ponadto uwagę na niedopuszczalność przekazywania w sprawozdaniach informacji, które nie 
prezentują rzeczywistego stanu gospodarki finansowej, a także na konieczność terminowego 
przekazywania sprawozdań. 

Przedstawione w rozdziale 7. Ustalenia innych kontroli, wyniki kontroli realizacji w 2019 r. planów 
finansowych w jednostkach nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów wskazują na liczne 
nieprawidłowości, zarówno w zakresie dochodów i wydatków (przychodów i kosztów), jak 
i sprawozdawczości.  Powszechność i skala ich występowania wskazują, że działania podejmowane 
przez pracowników Kancelarii w odniesieniu do nadzorowanych jednostek powinny być 
skuteczniejsze. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 16  
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i sprawozdań jednostkowych Kancelarii: 

- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 

środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej 
Polityki (Rb-28 Programy); 

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-UE); 

- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych KPRM oraz 
funduszu celowego (FWRSO)30, natomiast sprawozdania zbiorcze zostały sporządzone na podstawie 
sprawozdań jednostkowych nadzorowanych jednostek31. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych KPRM były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym32 i formalno-rachunkowym.  
 
 
 
 
 

                                                           
30  Dotyczy tylko sprawozdań łącznych RB-Z i Rb-N. 
31  Dotyczy tylko sprawozdań zbiorczych Rb-Z i Rb-N, które są sporządzane przez: Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski 

Instytut Ekonomiczny, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Zachodni, Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Centrum Obsługi Administracji Rządowej. 

32  Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych Rb-N i Rb-Z sporządzanych na podstawie sprawozdań jednostek nadzorowanych. 
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5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO 

5.1.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU 

5.1.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU 

W planie finansowym Funduszu na 2019 r. ujęto przychody w kwocie 43 300,0 tys. zł. Na koszty 
realizacji zadań zaplanowano 46 573 tys. zł. W trakcie roku plan nie był zmieniany. Przychody 
zrealizowano w kwocie 43 980,5 tys. zł, z tego 43 543,8 tys. zł z tytułu wpływów z dopłat do stawek 
w grach hazardowych oraz 426,5 tys. zł z tytułu odsetek bankowych. Wykonanie przychodów 
w 2019 r. stanowiło 101,6 % planu i było o 6,5 % wyższe od wykonania roku ubiegłego 
(41 304,8 tys. zł). Koszty realizacji zadań Funduszu wyniosły w 2019 r. 38 073,8 tys. zł33, tj. 81,8% 
planu.  

Stan na rachunku bankowym Funduszu, zasilanym wpływami pochodzącymi z 4% wpływów 
z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o grach hazardowych oraz odsetek zgromadzonych 
na tym rachunku wynosił na 1 stycznia 2019 r. 69 473,4 tys. zł, a na koniec 2019 r. 75 376,5 tys. zł. 

Zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego Funduszu w 2019 r. (na podstawie korekty 
sprawozdania Rb-40 z 17 kwietnia 2020 r.) przedstawiono w załączniku nr 9.8 do niniejszej 
informacji. 

5.1.2. REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU 

W 2019 r. zadania Funduszu realizowane były na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2019 r., 
zawartej pomiędzy dysponentem Funduszu – Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego i NIW-CRSO, który spełniał rolę Instytucji Zarządzającej. Na podstawie tej umowy 
dysponent Funduszu, na wniosek dyrektora NIW-CRSO, przekazywał środki z Funduszu do Instytucji 
Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca mogła następnie przeznaczać te środki wyłącznie na zadania 
określone w art. 88a ust. 5 ustawy o grach hazardowych. 

Jak ustalono, w 2019 r. (pierwszy rok wydatkowania środków Funduszu), wartość środków 
przekazanych NIW-CRSO, na podstawie umowy z 30 stycznia 2019 r., wyniosła 46 563,0 tys. zł, 
z czego Instytucja Zarządzająca (NIW-CRSO) wydatkowała kwotę 38 073,8 tys. zł. Środki te zostały 
przeznaczone na realizację: 

− Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018–2030 (PROO) w kwocie 35 101,5 tys. zł, 
− Programu Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018–2030 (KS) w kwocie 2972,3 tys. zł. 

Realizacja wniosków Dyrektora NIW-CRSO o kolejne transze środków następowała w terminach 
i w trybie przewidzianym w umowie, tj. w ciągu 30 dni od wpływu wniosku, po zatwierdzeniu przez 
dysponenta Funduszu. Środki finansowe niewykorzystane przez NIW-CRSO, zostały zwrócone wraz 
z odsetkami na rachunek bankowy Funduszu.  

Zgodnie z ww. umową NIW-CRSO był zobowiązany złożyć do KPRM Informację z wykonania zadań 
objętych wnioskiem, w terminie do 15 stycznia 2020 r. Ustalono, że Informacja ta wpłynęła do KPRM 
16 stycznia 2020 r. Pierwsze wystąpienie do NIW-CRSO, w związku z koniecznością dokonania 
korekty Informacji, zostało przekazane przez KPRM po upływie 49 dni od dnia wpływu jego 
pierwotnej wersji do Kancelarii, zaś Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
zatwierdził ją 26 marca 2020 r., tj. po 70 dniach od daty jej złożenia. Jak wyjaśniła Dyrektor 

                                                           
33  W przedłożonych w trakcie kontroli NIK sprawozdaniach nie zostały wykazane żadne koszty. Będące kosztami środki 

z Funduszu przekazane przez dysponenta do NIW-CRSO (pomniejszone o dokonane w 2019 r. zwroty)  zostały wykazane 
w sprawozdaniach jako należności do czasu ich prawidłowego rozliczenia przez NIW-CRSO, jako instytucji zarządzającej. 
Dopiero po ich rozliczeniu (już po zakończeniu przez NIK czynności kontrolnych) w skorygowanych sprawozdaniach Rb-40 
i Rb-33 wykazano koszty będące równowartością rozliczonych należności Funduszu. 
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Generalna KPRM, dłuższy czas badania sprawozdania wynikał z konieczności wystąpienia do  
NIW-CRSO o dodatkowe wyjaśnienia oraz liczne błędy w przekazywanych przez NIW-CRSO 
dokumentach, co skutkowało koniecznością dokonania przez NIW-CRSO kolejnych korekt złożonych 
Informacji. 

Plan finansowy FWRSO w układzie zadaniowym na lata 2019-2021 zakładał realizację przez Fundusz 
podzadania 16.6.1 Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach 
zadania 16.6 o tej samej nazwie. Zakładana do osiągnięcia w 2019 r. wartość miernika (liczba 
beneficjentów objętych wsparciem) realizacji celu dla przedmiotowego podzadania wynosiła nie 
mniej niż 372 beneficjentów, natomiast rzeczywiście wsparto 342 beneficjentów. Wartość miernika 
była monitorowana w trybie kwartalnym. Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna KPRM, na osiągnięcie 
niższej niż zakładano wartości miernika bezpośredni wpływ miał fakt, iż w ramach Programu 
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030 Korpus Solidarności, 
pomimo ogłoszenia dwóch konkursów dotyczących wyboru „Partnerów” lokalnych, nie udało się 
wyłonić jednego z 16 partnerów. Dodatkowo, w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018–2030 – nie udało się ogłosić konkursu w ramach Priorytetu 2a – Dotacje 
operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych. W ciągu roku okazało się, że 
projekty realizowane w ramach ww. priorytetu wymagają bardzo wysokiego poziomu wiedzy 
i świadomości potencjalnych wnioskodawców. Dlatego też w 2019 roku rozpoczęto szereg działań 
o charakterze organizacyjnym i edukacyjnym, które miały na celu m.in. przygotowanie i wdrożenie 
konkursu, natomiast wyłanianie beneficjentów i przekazywanie środków zostało zaplanowane na 
rok 2020. Ponadto, w ramach tego Programu podpisano mniejszą liczbę umów niż planowano. 

 
5.2.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowego FWRSO za 
2019 r. oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r.: 

− z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2019 r. planu finansowego państwowego 
funduszu celowego (Rb-40),  

− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33),  
− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
− o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. (Rb-BZ2). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
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6. WYNIKI KONTROLI FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 
W planie finansowym Funduszu na 2019 r. ujęto przychody w kwocie 201,0 tys. zł. Koszty 
zaplanowano na kwotę 1,0 tys. zł. W 2019 r. Fundusz nie osiągnął żadnych przychodów, a co za tym 
idzie nie były realizowane zadania, do których Fundusz został powołany (nie poniesiono żadnych 
kosztów). Stan rachunku bankowego prowadzonego dla Funduszu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 0,0 zł. 

NIK negatywnie ocenia fakt, że w 2019 r. w KPRM nie przygotowano projektu, a w konsekwencji nie 
zostało wydane rozporządzenie, o którym mowa w art. 33c ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym. Przepis ten stanowi, iż Prezes Rady Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji 
przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, finansowanych ze środków 
Funduszu, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu 
i zapobiegania udzieleniu niedozwolonej pomocy publicznej oraz ochronę interesów Skarbu 
Państwa. Rozporządzenie to ma zatem podstawowe znaczenie dla funkcjonowania powołanego 
ustawą Funduszu.  

Zgodnie z art. 26 ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawa ta, 
w tym wskazane przepisy, weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 marca 2019 r. Oznacza to, 
że od tej daty powinno być wydane rozporządzenie wykonawcze. Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił 
m.in. że w ówczesnym Departamencie Skarbu Państwa KPRM niezwłocznie po wejściu w życie ustawy 
z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 
niektórych innych ustaw podjęto prace nad projektem aktu wykonawczego (…) Dokumenty wytworzone 
w tym zakresie w Departamencie Skarbu Państwa KPRM zostały przekazane do Archiwum z uwagi na 
likwidację komórki organizacyjnej. Po zmianach w składzie Rady Ministrów, jakie nastąpiły 
w listopadzie 2019 r., procedowanie projektu nie było kontynuowane.  

Zaniechanie przygotowania projektu rozporządzenia przed wejściem w życie ustawy, a w konsekwencji 
niewydanie rozporządzenia stanowiło naruszenie § 13 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, który stanowi, 
że jednocześnie z projektem ustawy przygotowuje się projekty rozporządzeń o znaczeniu 
podstawowym dla jej funkcjonowania. Ponadto zgodnie z § 127 ww. załącznika, rozporządzenie 
powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono wydawane.   
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7. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
W związku z kontrolą wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 16, Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła odrębne kontrole realizacji planów finansowych w 2019 r. w: 

− IWPW, którego przychody pochodziły w całości z dotacji podmiotowej udzielonej przez 
dysponenta części 16 budżetu państwa; 

− IZ, którego przychody pochodziły w 90% z dotacji podmiotowej udzielonej przez dysponenta 
części 16; 

− PIE, którego przychody pochodziły w 72,6% z dotacji podmiotowej udzielonej przez dysponenta 
części 16; 

− PAK, której przychody pochodziły w 71,1% z dotacji podmiotowej udzielonej przez dysponenta 
części 16. 

NIK, w wyniku kontroli w IWPW, sformułowała ocenę opisową34. Na obniżenie oceny wpływ miały 
negatywna opinia o sprawozdawczości Instytutu oraz następujące nieprawidłowości: 

− przyjęcie w Instytucie „Zasad Polityki Rachunkowości”, które nie zawierały wszystkich 
elementów wymaganych przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości35 (dalej uor); 

− niezatrudnienie głównego księgowego, co było niezgodne z art. 54 ust. 1 ufp; 

− zrealizowanie w 2019 r. wydatków na ubezpieczenia społeczne o 2,7 tys. zł wyższych niż 
zaplanowane (nie dokonano zmiany w rocznym planie finansowym), co było niezgodne z art. 44 
ust. 1 pkt 3 ufp; 

− nieutworzenie Funduszu Stypendialnego, co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 

− w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Instytutu nieprawidłowo wykazano niżej 
wymienione kwoty, w łącznej wysokości 465,5 tys. zł: 132,3 tys. zł z tytułu kaucji za wynajem 
nieruchomości w pozycji dotyczącej podatków i opłat (koszty), podczas gdy kaucja podlegająca 
zwrotowi nie stanowi kosztu; 60,7 tys. zł z tytułu opłat bankowych, 2,2 tys. zł z tytułu usług 
korektorskich, 171,2 tys. zł z tytułu organizacji konferencji – które nie występowały 
w zestawieniu obrotów i sald; 85,8 tys. zł z tytułu usług transportowych, podczas gdy 
w zestawieniu obrotów i sald (konta 402-4300-01-01 i 402-4300-01-02) kwota ta wyniosła 
łącznie 74,1 tys. zł, tj. z wyłączeniem kwoty 11,7 tys. zł – podróże obce (nr konta 402-4300-01-03); 
8,9 tys. zł z tytułu prac programistycznych oraz 4,4 tys. zł opłat pocztowych, w § dotyczącym 
materiałów i energii, zamiast usług obcych; 

− w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie 
zadaniowym (RB-BZ2 za 2019 r.), sporządzonym w układzie memoriałowym, wykazano kwoty 
wydatków w wysokości 5 371,3 tys. zł, zamiast prawidłowo – kosztów w wysokości 
5239,0 tys. zł. Różnica między kosztami i wydatkami wyniosła 132,3 tys. zł; 

− w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2019 r. nie ujęto kwot należności w łącznej wysokości 
136,2 tys. zł, w tym 3,9 tys. zł z tytułu podatku od umów cywilnoprawnych i podatku 
zryczałtowanego i 132,3 tys. zł z tytułu wpłaconej kaucji za wynajem nieruchomości, co było 
niezgodne z § 13 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych. 

NIK, w wyniku kontroli w IZ, sformułowała ocenę opisową. Na obniżenie oceny wpływ miały 
następujące nieprawidłowości: 

− w przekazanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
w 2019 roku zamówieniach publicznych wartość zamówień została zaniżona o 2,3 tys. zł; 

                                                           
34  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się 
ocenę w formie opisowej. 

35  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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− odsetki od należności przeterminowanych (jednego z dłużników) naliczone na koniec II, III i IV 
kwartału 2019 roku zostały, z powodu przyjęcia błędnej kwoty podstawowej zaległości, 
zaniżone o 10%, tj. o kwotę 446 zł; 

− w negatywnie ocenionym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności nie wykazano należności 
w kwocie 63,4 tys. zł, tj. 87% należności podlegających obowiązkowi wykazania. 

NIK, w wyniku kontroli w PIE, sformułowała ocenę opisową. Na obniżenie oceny wpływ miały 
negatywna opinia o sprawozdawczości Instytutu oraz następujące nieprawidłowości: 

− w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2019 r. wykazano – jako należności Instytutu – depozyty 
w łącznej kwocie 271,9 tys. zł, otrzymane od innych jednostek, które zgodne z § 13 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych, nie stanowiły należności Instytutu; 

− w Informacji o przebiegu realizacji planu finansowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego za 
2019 rok  zawyżono o 322,3 tys. zł stan środków pieniężnych na koniec roku, bowiem ujęto 
w nim środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obce środki pieniężne 
(nierozliczone środki z projektu Dialog, środki z dotacji, wadia). Było to niezgodne 
z Załącznikiem Nr 31 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, w którym określono, 
że w pozycji środki pieniężne należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na 
rachunkach bankowych, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki, nie wykazuje 
się natomiast środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych 
np. wadiów i kaucji; 

− Polityka rachunkowości Polskiego Instytutu Ekonomicznego nie zawierała m.in. informacji 
wymaganych art. 10 ust. 1 pkt. 3  i 4 uor (wersja oprogramowania finansowo-księgowego oraz 
data rozpoczęcia jego eksploatacji, zasady ochrony danych i ich zbiorów). Ponadto ujęto w niej 
niespójne zapisy, co było nierzetelne; 

− wydatek na kwotę 914,0 zł wykazano w księgach rachunkowych w niewłaściwych paragrafach 
klasyfikacji budżetowej; 

− 28 z 33 dekretacji na dokumentach księgowych nie zostało opatrzonych imienną pieczęcią osoby 
dekretującej, co było niezgodne z Polityką rachunkowości (pkt 22); 

− nierzetelnie prowadzono dokumentację wydatków Instytutu, w szczególności w opisach 
merytorycznych czterech faktur nie wskazano bądź błędnie wskazano kwoty z poszczególnych 
źródeł finansowania, a w protokole odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania brak 
było adnotacji o zgodności wykonanej pracy z umową; 

− trzy protokoły postępowań o udzielenie zamówienia publicznego sporządzono niezgodnie ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

− w dwóch (z czterech) oświadczeniach złożonych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, 
nie zaznaczono jakie role w postępowaniu pełniły osoby je składające, co było niezgodne z § 20 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PIE; 

− ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 57 dni po terminie wynikającym z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp; 

− dokumentacja dotycząca postępowań o udzielnie zamówienia publicznego była nierzetelna, gdyż 
nie zawierała istotnych elementów z punktu widzenia kontroli i nadzoru, w tym nie podano 
informacji o kwocie i kursie euro po jakim ustalona została szacunkowa wartość zamówienia, nie 
podano daty dokonania odbioru prac oraz daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
robót; 

− na stronie internetowej Instytutu, na której prowadzono zakładkę BIP, brak było metadanych 
dotyczących zamieszczonych ogłoszeń o udzielnie zamówienia publicznego i plików, co było 
niezgodne z art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej36, 

NIK, w wyniku kontroli w PAK, sformułowała ocenę opisową. Na obniżenie oceny wpływ miały 
negatywna opinia o sprawozdaniach Agencji oraz stwierdzone nieprawidłowości polegające na: 

                                                           
36  Dz.U. z 2019 r. poz. 1429. 
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− ujęciu w planie finansowym Agencji na 2019 r. przychodów i dochodów (po 354,0 tys. zł) 
w niewłaściwych pozycjach, co spowodowało błędy (prezentację w niewłaściwych pozycjach) 
w  sprawozdaniu RB-40 za IV kwartał 2019 r.; 

− ujęciu w ewidencji księgowej planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków 
w paragrafach klasyfikacji budżetowej z niewłaściwą czwartą cyfrą; w konsekwencji 
sprawozdaniu Rb-35 za IV kwartał 2019 r. z takim błędem wykazano planowane dochody 
i wydatki (po 2032,4 tys. zł) oraz wykonane dochody (2297,8 tys. zł) i wydatki (13,4 tys. zł); 

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2019 r. przychodów z tytułu otrzymanej zaliczki 
z grantu z UE w kwocie 2294,9 tys. zł, pomimo iż środki te były ujęte na rozliczeniach 
międzyokresowych przychodów i nie stanowiły przychodu 2019 r.; 

− wykazaniu w sprawozdaniach Rb-35 i Rb-40 za IV kwartał 2019 r. dochodów z tytułu 
prowadzanej działalności gospodarczej wyższych o 79,7 tys. zł niż kwota wynikająca z ewidencji 
księgowej; 

− nieprawidłowym uznaniu jako przychód Agencji w 2019 r., otrzymanych na podstawie umowy 
zaliczek w kwocie 300 tys. zł na poczet wykonania usług w 2020 r., wskutek czego 
w sprawozdaniu Rb-40 za IV kwartał 2019 r. zawyżono przychody o tę kwotę; 

− klasyfikowaniu wydatków z tytułu kosztów usług prawnych dotyczących postępowań sądowych, 
szkoleń oraz zakupu rocznych licencji na oprogramowanie w łącznej kwocie 89,3 tys. zł 
w niewłaściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

W 2019 r. po dokonaniu przez KPRM analizy informacji NIK o wynikach kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2018 r., PAK dokonała zwrotu kwoty 80,0 tys. zł, jako dotacji pobranej w 2018 r. 
w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (150 zł). 
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8. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Szefa KPRM 23 kwietnia 2020 r. W wystąpieniu 
NIK wniosła o:  

− wyeliminowanie przypadków nieterminowego zatwierdzania rozliczeń dotacji celowych 
udzielanych przez KPRM, 

− rzetelne weryfikowanie kosztów transportu osób i rzeczy przedkładanych przez COAR, 
− niezwłoczne wydanie rozporządzenia warunkującego realizację zadań, dla których FIK 

został utworzony. 

Szef KPRM zgłosił w dniu 6 maja 2020 r. zastrzeżenia do nieprawidłowości polegających na: 

− zwiększeniu Centrum Obsługi Administracji Rządowej wynagrodzenia o 367,9 tys. zł 
na świadczenie usług transportu osób i rzeczy bez szczegółowej i pełnej weryfikacji 
potrzeby dokonania takiego zwiększenia, co było działaniem nierzetelnym; 

− niezgodnym z zasadami techniki prawodawczej niewywiązaniu się z obowiązku wydania 
aktu wykonawczego warunkującego realizację zadań, dla których został utworzony Fundusz 
Inwestycji Kapitałowych. 

Uchwałą Nr 33/2020 podjętą w dniu 20 maja 2020 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
oddaliło wszystkie zastrzeżenia. 

Wystąpienia pokontrolne zostały skierowane również do kierowników kontrolowanych 
jednostek, nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów (IWPW, IZ, PIE, PAK). 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie zgłosił 
dziewięć zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury 
w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej 
w Najwyższej Izbie Kontroli uwzględnił w całości jedno zastrzeżenie (dotyczące rozliczenia 
kosztów podróży bez wniosku i zgody na korzystanie pojazdu prywatnego do celów 
służbowych), jedno w części (dotyczące niejednoznacznego określenia wynagrodzenia 
w umowie) i oddalił pozostałe zastrzeżenia. 

Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu zgłosił dwa 
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury w Poznaniu 
z dnia 22 kwietnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie 
Kontroli oddalił zastrzeżenia. 

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej zgłosił siedem zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 
Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 kwietnia 2020 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w dniu 
3 czerwca 2020 r. uwzględniło jedno zastrzeżenie (dotyczące nieprzeznaczenia przez Agencję 
części dochodów własnych z tytułu prowadzonej działalności na pokrycie kosztów) i oddaliło 
pozostałe zastrzeżenia. 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

9.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 16– KANCELARIA PREZESA RADY 

MINISTRÓW 

Oceny wykonania budżetu w części 16– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dokonano stosując 
kryteria37 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku38. 

Dochody (D): 2 095 019,8 tys. zł. Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej planowanie i realizacja 
dochodów w części 16 nie były objęte szczegółowym badaniem. W związku z powyższym, nie 
uwzględnia się dochodów przy ustaleniu łącznej kwoty (G). 

Wydatki (W)39:         350 247,6 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):       350 247,6 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie:    (Ww = W : G) = 1,0  

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    odstąpiono od dokonania oceny  

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały obniżenia 
oceny cząstkowej realizacji wydatków. Polegały na: zatwierdzeniu przez dysponenta części 16 
rozliczenia dwóch dotacji celowych na łączną kwotę 57 695,0 tys. zł z naruszeniem określonego 
w art. 152 ust. 2 ufp 30-dniowego terminu na zatwierdzenie, tj. po 55 dniach od dat złożenia 
rozliczeń oraz na zwiększeniu Centrum Obsługi Administracji Rządowej wynagrodzenia o 367,9 tys. zł 
na świadczenie usług transportu osób i rzeczy bez rzetelnej weryfikacji potrzeby dokonania takiego 
zwiększenia. 

Ocena cząstkowa wydatków:     pozytywna (5)  

Łączna ocena wydatków ŁO40:     pozytywna (5)  

Opinia o sprawozdaniach:      pozytywna 

Ocena ogólna:         pozytywna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
38  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
39  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 
40  ŁO = Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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9.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO 

Oceny wykonania planu finansowego Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
dokonano stosując kryteria41 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 
roku42. 

Przychody (P): 43 980,5 tys. zł. Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej wykonanie przychodów 
Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nie było objęte szczegółowym 
badaniem. W związku z powyższym, nie uwzględnia się przychodów przy ustalaniu łącznej 
kwoty (G). 

Koszty (K) (łącznie z wydatkami 
majątkowymi):         38 073,8 tys. zł   

Łączna kwota (G = P + K):      38 073,8 tys. zł  

Waga kosztów (łącznie z wydatkami  
majątkowymi) w łącznej kwocie:    (Wk = K : G) = 1,00 

Nieprawidłowości w kosztach nie stwierdzono. Dysponent Funduszu terminowo i w pełnej 
wysokości przekazywał środki finansowe na realizację zadań przez NIW-CRSO jako Instytucji 
Zarządzającej. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok):     (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:      pozytywna 

Ocena ogólna:         pozytywna    

                                                           
41 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 
42 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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9.3.  WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONTROLĄ 
 

Lp. Nazwa jednostki Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność Ocena kontrolowanej 
działalności* 

  Imię i nazwisko Pełniona funkcja  

1. Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

Michał Dworczyk minister – członek Rady 
Ministrów, wykonujący 

zadania Szefa KPRM  
od 17 grudnia 2017 r. 

P 

2. Polski Instytut 
Ekonomiczny 

Piotr Arak Dyrektor Instytutu  
od 5 października 2018 r. 

O 

3. Instytut Współpracy 
Polsko-Węgierskiej 

im. Wacława Felczaka 

Maciej Szymanowski  Dyrektor Instytutu  
od 31 lipca 2018 r.  

O 

4. Instytut Zachodni 
im. Zygmunta 

Wojciechowskiego 

 Justyna Schulz Dyrektor Instytutu  
od 3 lipca 2017 r. 

O 

5. Polska Agencja Kosmiczna Michał Szaniawski  

 

 

 

Grzegorz Brona 

Prezes Agencji  
od 1 października 2019 r., 

który w okresie  
od 1 kwietnia do 30 września 

2019 r.  
pełnił obowiązki  
Prezesa Agencji 

W okresie od 12 marca 2018 r. 
do 31 marca 2019 r. Prezes 

Agencji 

O  

* skrót oznacza: P – ocena pozytywna, O – ocena w formie opisowej, N – ocena negatywna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki 

28 
 

9.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Ogółem część 16 - Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, w tym: 1 480 495,9 1 400 720,0 2 095 019,8 141,5 149,6 

1. dział 730 (Nauka) 16,6 0,0 96,8 585,0 - 

1.1. rozdział 73012 (Działalność PAK) 16,6 0,0 96,8 585,0 - 

2. dział 750 (Administracja publiczna) 1 559,3 720,0 2 109,1 135,3 292,9 

2.1. 

rozdział 75001 (Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej), w tym: 562,1 561,0 706,7 125,7 126,0 

2.1.1. 

§ 0610 (Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów  
i ich duplikatów) 323,9 400,0 432,7 133,6 108,2 

2.1.2. § 0830 (Wpływy z usług) 6,2 5,0 5,3 86,7 106,8 

2.1.3. 
§ 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych) 182,1 150,0 193,4 106,2 128,9 

2.1.4. 
§ 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów) 39,9 0,0 36,0 90,1 - 

2.2 

Rozdział 75027 (Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego), w tym: 673,7 0,0 756,0 112,2  - 

2.2.1. 
§ 2950 (Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności) 2,0 0,0 662,6 32967,2 - 

2.3. 
rozdział 75061 (Ośrodek Studiów 
Wschodnich) 13,8 0,0 2,4 17,3 - 

2.4. 
rozdział 75065 (Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej) 1,4 0,0 1,9 133,1 - 

2.5. 
rozdział 75095 (Pozostała działalność), 
w tym: 308,3 159,0 642,1 208,3 403,8 

2.5.1. 
§ 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa) 155,2 159,0 173,8 111,9 109,3 

2.5.2 
§ 2950 (Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności) 110,3 0,0 327,9 297,3  - 

3. 

dział 756 (Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem) 1 478 920,1 1 400 000,0 2 092 813,9 141,5 149,5 

3.1. rozdział 75624 (Dywidendy), w tym: 1 478 920,1 1 400 000,0 2 092 813,9 141,5 149,5 

3.1.1. § 0740 (Dywidendy) 1 478 920,1 1 400 000,0 2 092 813,9 141,5 149,5 
 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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9.5. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY 

MINISTRÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 

zmianach Wykonanie W tym 
niewygasające 

tys. zł  % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 16 - Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, w tym: 342 516,6 256 555,0 342 645,6 335 233,5 - 97,9 130,7 97,8 

1. dział 710 - Działalność 
usługowa 4 088,0 4 088,0 4 088,0 4 088,0 - 100,0 100,0 100,0 

1.1. rozdział 71031 - Centrum 
Badania Opinii Społecznej 4 088,0 4 088,0 4 088,0 4 088,0 - 100,0 100,0 100,0 

2. 
dział 730 –Szkolnictwo 
wyższe i nauka 8 357,3 10 066,0 8 366,0 8 366,0 - 100,1 83,1 100,0 

2.1. rozdział 73012 - Działalność 
Polskiej Agencji Kosmicznej 8 357,3 0,0 8 366,0 8 366,0 - 100,1 0,0 100,0 

3. dział 750 - Administracja 
publiczna 330 059,0 242 331,0 330 159,9 322 747,8 - 97,8 133,2 97,8 

3.1. 

rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej, w tym: 154 359,9 172 421,0 176 047,2 171 902,2 - 111,4 99,7 97,6 

3.1.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 9 274,9 8 130,0 9 729,0 9 647,7 - 104,0 118,7 99,2 

3.1.2. 

§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 58 688,7 69 981,0 68 352,1 68 322,8 - 116,4 97,6 100,0 

3.1.3. 
§4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 2 291,1 3 112,0 2 702,0 2 629,2 - 114,8 84,5 97,3 

3.1.4. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 44 914,0 0,0 0,0 46 062,9 - 102,6 - - 

3.1.5. § 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne 2 258,2 2 100,0 2 185,0 2 150,9 - 95,3 102,4 98,4 

3.1.6. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 3 607,8 1 950,0 1 977,2 1 960,9 - 54,3 100,6 99,2 

3.1.7. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 1 818,7 2 000,0 3 230,0 3 202,0 - 176,1 160,1 99,1 

3.2. 

rozdział 75027 - Działalność 
Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 82 297,6 25 800,0 86 128,0 83 929,7 - 102,0 325,3 97,4 

3.3. 

rozdział 75028 - Działalność 
Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka 0,0 0,0 6 000,0 5 386,4 - - - 89,8 

3.4. 
rozdział 75029 - Działalność 
Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego 0,0 0,0 9 841,0 9 788,0 - - - 99,5 

3.5. rozdział 75061 - Ośrodek 
Studiów Wschodnich 9 182,1 9 205,0 9 205,0 9 176,0 - 99,9 99,7 99,7 

3.6. 
rozdział 75065 - Krajowa 
Szkoła Administracji 
Publicznej 10 703,9 9 164,0 9 810,3 9 724,1 - 90,8 106,1 99,1 

3.7. rozdział 75068 - Rada 
do Spraw Uchodźców  575,0 680,0 680,0 588,0 - 102,3 86,5 86,5 

3.8. rozdział 75079 - Pomoc 
zagraniczna 55,9 0,0 89,0 81,3 - 145,4 - 91,4 

3.9. 

rozdział 75086 - Działalność 
Instytutu Zachodniego 
im. Zygmunta 
Wojciechowskiego 3 455,3 3 500,0 3 500,0 3 500,0 - 101,3 100,0 100,0 
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3.10. rozdział 75095 - Pozostała 
działalność, w tym: 69 429,2 21 561,0 28 859,4 28 672,2 - 41,3 133,0 99,4 

3.10.1. 

§ 2810 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
fundacjom 26 667,6 100,0 4 303,8 4 215,9 - 15,8 4215,9 98,0 

3.10.2. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 6 517,0 100,0 3 194,2 3 169,0 - 48,6 3169,0 99,2 

3.10.3 

§ 3040 - Nagrody o 
charakterze szczególnym 
niezaliczone do 
wynagrodzeń 2 175,0 2 175,0 6 175,0 6 170,0 - 283,7 283,7 99,9 

3.10.4 

§ 6230 – Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych  7 956,4 0,0 11 925,5 11 924,0 - 149,9 - 100,0 

4. 
dział 752 - Obrona 
narodowa 12,3 70,0 31,7 31,7 - 257,2 45,3 100,0 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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9.6. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA RADY 

MINISTRÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrud-
nionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 
1 pełno-

zatrudnionego 
8:5 

osób2) tys. zł zł osób2) tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Ogółem, część  16 – KPRM, 

w tym: 680 74 000,7 9 068,7 699 84 421,7 10 064,6 111,0 
1. wg statusu zatrudnienia3) 

w tym:  
Dział 750 - Administracja 
publiczna 680 74 000,7 9 068,7 699 84 421,7 10 064,6 111,0 

1.1 Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 680 74 000,7 9 068,7 699 84 421,7 10 064,6 111,0 

1.1.1 Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń, status 
zatrudnienia (01) 81 6 356,6 6 539,7 80 7 218,8 7 519,6 115,0 

1.1.2 Osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe, status 
zatrudnienia (02) 19 3 142,8 13 784,2 17 2 868,7 14 062,3 102,0 

1.1.3 Członkowie korpusu służby 
cywilnej, status 
zatrudnienia (03) 568 62 974,6 9 239,2 592 72 908,6 10 263,0 111,1 

1.1.4 Żołnierze i funkcjonariusze, 
status zatrudnienia (10) 12 1 526,7 10 602,1 10 1 425,6 11 880,0 112,1 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych 
przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu  

Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401-405 oraz 
§ 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym 
nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  
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9.7. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 16 – KANCELARIA PREZESA 

RADY MINISTRÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) 
Budżet 

po 
zmianach 

Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, część 16 - Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, w tym: 14 011,5 17 228,0 20 133,0 15 014,1 107,2 87,1 74,6 
1. dział 750 - Administracja publiczna 14 011,5 17 228,0 20 133,0 15 014,1 107,2 87,1 74,6 

1.1. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój 2014-2020 14 011,5 17 228,0 20 133,0 15 014,1 107,2 87,1 74,6 

1.1.1. 
rozdział 75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej, w tym: 85,6 271,0 155,8 148,1 173,0 54,6 95,1 

1.1.1.1 § 4017 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 28,3 201,0 86,7 86,7 306,4 43,1 100,0 

1.1.1.2 § 4027 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 44,0 17,0 45,2 38,9 88,4 228,8 86,1 

1.1.1.3 §  4117  Składki na ubezpieczenia 
społeczne 12,4 47,0 22,7 21,5 173,4 45,7 94,7 

1.1.1.4. § 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,9 6,0 1,1 1,0 111,1 16,7 90,9 

1.1.2 rozdział  75065 Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej 421,4 150,0 934,2 934,2 221,7 622,8 100,0 

1.1.3. rozdział 75095 - Pozostała działalność, 
w tym: 13 504,5 16 807,0 19 043,0 13 931,7 103,2 82,9 73,2 

1.1.3.1. 

§ 2007 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych 
w paragrafie 205 11 887,6 13 723,0 12 975,6 8 780,0 73,9 64,0 67,7 

1.1.3.2 § 4007 Grupa wydatków bieżących 
jednostki 0,0 2 323,0 3 427,0 0,0 - - - 

1.1.3.3. § 4217 Zakup materiałów 
i wyposażenia  0,0  0,0 0,0 5,4 - - - 

1.1.3.4. § 4307 Zakup usług pozostałych 1 482,6  0,0 0,0 1 916,3 129,3 - - 

1.1.3.5. § 4397 Zakup usług ekspertyz, analiz 
i opinii 0,0 0,0 0,0 904,1 - - - 

1.1.3.6. § 4417 Podróże służbowe krajowe 1,2 4,0 0,2 0,2 16,7 5,0 100,0 

1.1.3.7. § 4557 Szkolenia członków korpusu 
służby cywilnej 123,9 757,0 2 640,2 2 325,7 1877,1 307,2 88,1 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania Rb-28UE 
WPR  z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
– po weryfikacji przez NIK. 
1)   Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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9.8. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU 

SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

1. 
Zadania wynikające 
z ustawy tworzącej 
fundusz celowy 

 
 

- 46 563,0 46 563,0 38 073,8 - - 81,8 81,8 

1.1. 

Działania nastawione 
na przygotowanie 
i wdrożenie 
systemowych 
rozwiązań służących 
wzmocnieniu 
i podniesieniu jakości 
działania całego 
sektora 
pozarządowego 
lub jego znaczących 
części (branż, 
środowisk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 16 563,0 16 563,0 16 474,8 - - 99,5 99,5 

1.2. 

Wspieranie rozwoju 
porozumień 
organizacji, platform 
współpracy, 
reprezentacji 
środowisk organizacji 
sektora 
pozarządowego 

 
 
 
 
 
 

- 8 000,0 8 000,0 7 218,5 - - 90,2 90,2 

1.3. 

Wspieranie działań 
statutowych 
organizacji sektora 
pozarządowego 

 
 
 

- 10 000,0 10 000,0 7 078,0 - - 70,8 70,8 

1.4. 

Rozwój instytucjonalny 
organizacji, w tym: 
budowanie stabilnych 
podstaw ich dalszego 
funkcjonowania, 
tworzenie 
perspektywicznych 
planów działania 
i finansowania, 
podnoszenie 
standardów pracy 
i zarządzania 
organizacją 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 000,0 12 000,0 7 302,5 - - 60,9 60,9 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek 
roku 

 
28 168,6 10 500,0 10 500,0 69 473,4 37,3 246,6 661,7 661,7 

1.  Środki pieniężne 
 

28 168,6 10 500,0 10 500,0 69 473,4 37,3 246,6 661,7 661,7 

2. Należności - 0,0 - - - - - - 

3.  Zobowiązania - 0,0 - - - - - - 

II. Przychody 
 

41 304,8 43 300,0 43 300,0 43 980,5 104,8 106,5 101,6 101,6 

1. Dotacje z budżetu 
państwa - 0,0 - - - - - - 
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2. Środki otrzymane 
z Unii Europejskiej - 0,0 - - - - - - 

3. Dotacje z innych 
funduszy - 0,0 - - - - - - 

4.  Pozostałe przychody, 
w tym: 

 
41 304,8 43 300,0 43 300,0 43 980,5 104,8 106,5 101,6 101,6 

4.1. odsetki 
 

247,6 2,0 2,0 426,5 0,8 172,3 21325,0 21325,0 

4.2. inne 
 

41 057,2 43 298,0 43 298,0 43 553,9 105,5 106,1 100,6 100,6 

4.2.
1 

- z dopłat do stawek 
w grach hazardowych 

 
41 057,2 43 298,0 43 298,0 43 543,8 105,5 106,1 100,6 100,6 

III. Koszty realizacji 
zadań 

 
- 46 573,0 46 573,0 38 073,8 - - 81,8 81,8 

1. Dotacje na realizację 
zadań bieżących 

 
- 34 563,0 34 563,0 30 771,3 - - 89,0 89,0 

2. Środki z Unii 
Europejskiej 

 
- 0,0 - - - - - - 

3. Koszty własne - 10,0 10,0 - - - - - 

3.1 wynagrodzenia - 0,0 - - - - - - 

3.2 pozostałe, z tego: - 10,0 10,0 - - - - - 

3.2.
1 -inne 

 
- 10,0 10,0 - -  - - 

3.2.
1.1 

grupa wydatków 
bieżących jednostek 

 
- 10,0 10,0 - - - - - 

4. Koszty inwestycyjne, 
w tym: 

 
- 12 000,0 12 000,0 7 302,5 - - 60,9 60,9 

4.1 dotacje inwestycyjne - 12 000,0 12 000,0 7 302,5 - - 60,9 60,9 

IV. Stan na koniec roku 
 

69 473,4 7 227,0 7 227,0 75 380,0 10,4 108,5 1043,0 1043,0 

1. Środki pieniężne 
 

69 473,4 7 227,0 7 227,0 75 376,5 10,4 1043,0 1043,0 1043,0 

2. Należności - 0,0 - 3,5 - - - - 

3.  Zobowiązania - 0,0 - - - - - - 

Część E− Dane uzupełniające 

1. 

Wolne środki 
finansowe przekazane 
w zarządzanie lub 
depozyt u Ministra 
Finansów 

 
 
 

69 473,4 7 227,0 7 227,0 75 376,5 10,4 1043,0 1043,0 1043,0 

2. -overnight (O/N) 69 473,4 7 227,0 7 227,0 75 376,5 10,4 1043,0 1043,0 1043,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-40 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu 
celowego (skorygowanego w dniu 17.04.2020 r.). 

1)   Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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9.9.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
8. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
11. Minister Finansów 
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