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1. WPROWADZENIE 
Część 17 budżetu państwa – Administracja publiczna 
Dysponentem części 17 jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(dalej: Minister lub Minister SWiA). W 2019 r. dysponentami środków 
budżetowych III stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi części 17 byli: 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: 
Ministerstwo lub MSWiA) oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego (dalej: NIST)1. NIST nie był objęty kontrolą wykonania budżetu 
państwa w 2019 r. Minister SWiA w ramach części 17 pełnił funkcję Instytucji 
Pośredniczącej dla działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 
w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (dalej: PO WER).  
W ramach części 17 budżetu państwa finansowano m.in. zadania z zakresu 
administracji publicznej i obsługi administracyjnej obywatela, zarządzania 
kryzysowego oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego2. 
Dysponent części 17 realizował budżet w układzie zadaniowym w ramach 
czterech funkcji: 
•    2 – Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny: 

 zadania 2.4. Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych i trzech podzadań: 2.4.1. Koordynacja 
przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie 
zagrożeniom, w tym terrorystycznym, 2.4.2. Przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych i 2.4.3. System powiadamiania ratunkowego; 

•    4 – Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym: 
 zadania 4.5. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst 

obejmujące podzadanie 4.5.1. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu 
Państwa i jst; 

• 12 – Środowisko: 
 zadania 12.1. System ochrony środowiska i informacji o środowisku 

i jednego podzadania 12.1.2. Promocja zachowań proekologicznych 
i edukacja środowiskowa;  

• 16 – Sprawy obywatelskie: 
 zadania 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna 

obywatela i dwóch podzadań 16.1.4. System administracji publicznej 
i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 16.1.6. 
Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego.  

W 2019 r. w części 17 dochody wyniosły 364,2 tys. zł. Wydatki budżetu państwa 
w części 17 zrealizowano w wysokości 42 409,3 tys. zł, w tym 
36 501,3 tys. zł stanowiły wydatki dysponenta III stopnia. Z budżetu środków 
europejskich wydatkowano kwotę 30 949,3 tys. zł, tj. 0,04% wydatków budżetu 
środków europejskich – w całości przez dysponenta części 17 i dysponenta 
III stopnia. 
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 (dalej: ustawa o NIK). 

                                                           
1  Decyzja nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 1, ze zm.). 

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 1077, ze zm. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części 
budżetowej 17  
– Administracja publiczna. 

Zakres kontroli 

- analiza porównawcza 
wykonania planu 
dochodów budżetowych 
za lata 2018 i 2019; 

- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
w tym uzyskanych efektów 
– wykorzystanie środków 
otrzymanych z rezerw 
celowych; 

- analiza prawidłowości 
sporządzenia wybranych 
sprawozdań budżetowych  
i sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta 
instrumentów nadzoru 
nad wykonywaniem 
budżetu państwa  

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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Fundusz Rekompensacyjny (dalej: FR lub Fundusz) 

Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego, stosownie do art. 16 ust. 1 
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej4, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

Przychodami Funduszu były głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
i odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(dalej: ZWRSP lub Zasób), o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 1a powołanej 
ustawy. Koszty Funduszu stanowiły w większości świadczenia pieniężne 
wypłacane w związku z realizacją prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

W 2019 r. Fundusz osiągnął przychody w wysokości 192 240,7 tys. zł oraz 
poniósł koszty w wysokości 127 872,1 tys. zł. Stan funduszu na koniec 2019 r. 
wynosił 846 169,7 tys. zł. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2097. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania w 2019 r. planu 
finansowego Funduszu 
Rekompensacyjnego, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności 
podejmowanych działań 
przez dysponenta 
Funduszu.  

Zakres kontroli 

– realizacja przychodów 
Funduszu; 

– wykonanie kosztów 
oraz efekty realizowanych 
zadań; 

– gospodarowanie wolnymi 
środkami; 

– prawidłowość 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym 
ujmowania w nich 
należności i zaległości; 

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

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 17 – Administracja publiczna. 

Kontrola 12,3% zrealizowanych w części 17 wydatków budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich wykazała, że poza stwierdzonymi przez NIK 
nieprawidłowościami, wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami 
gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 (dalej: ufp) i aktach 
wykonawczych. Wydatki ponoszono na zadania służące realizacji celów 
jednostki. Dysponent części, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór 
i kontrolę nad realizacją budżetu.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, polegały na: 
• sporządzaniu tytułów wykonawczych i zgłoszenia wierzytelności 

do syndyka masy upadłości na nieobowiązujących wzorach i z błędami 
oraz przesyłaniu dłużnikom wezwań do zapłaty z naruszeniem zasady 
bezzwłoczności,  

• nieuzasadnionej zwłoce w podjęciu przez dysponenta części decyzji 
o blokowaniu wydatków,  

• niecelowym wnioskowaniu o środki z rezerwy celowej w kwocie 
260,0 tys. zł,  

• zawarciu umowy na zakup licencji oprogramowania antywirusowego, 
w sposób nie w pełni zabezpieczający interesy MSWiA. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowości te nie 
spowodowały obniżenia oceny ogólnej. Świadczą natomiast o nie w pełni 
skutecznym nadzorze dysponenta w powyższym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 17 – Administracja 
publiczna: 
- 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 Rolnej (Rb-28 Programy); 

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
(Rb-28 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., 
tj. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) 
i 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 
i formalno-rachunkowym. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w 
sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części  
17 – Administracja publiczna została przedstawiona w załączniku nr 7.2 
do niniejszej informacji. 

                                                           
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 17  
− Administracja 
publiczna  
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Dysponent Funduszu prawidłowo zrealizował plan przychodów i koszów 
oraz gospodarował wolnymi środkami FR. Terminowo i w pełnej wysokości 
przekazywał środki finansowe na wypłatę rekompensat z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.  
Nieprawidłowości, które miały wpływ na sprawozdawczość, polegały na: 
− ujęciu ze zwłoką w księgach rachunkowych zaległości w kwocie 

37,6 tys. zł z tytułu nadpłaty rekompensaty, które pochodziły 
z III kwartału 2017 r. i wykazaniu ich dopiero 31 sierpnia 2019 r., co było 
niezgodne z art. 20 ust. 1 oraz z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości)7 (dalej: uor); 

− nieujęciu w ewidencji księgowej należności na łączną kwotę 2686,5 tys. zł 
w przypadku dwóch spraw dotyczących dochodzenia w postępowaniach 
sądowych nienależnie wypłaconych rekompensat, co było niezgodne 
z art. 20 ust. 1 oraz z art. 6 ust. 1 uor. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje negatywnie prawidłowość sporządzenia 
przez dysponenta Funduszu sprawozdań za 2019 r.: 

− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 
− z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2019 r. planu 

finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-40),  
oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. 
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Należności na łączną kwotę 2686,5 tys. zł nie zostały ujęte w księgach 
rachunkowych, a w konsekwencji także nie zostały wykazane w powyższych 
sprawozdaniach. Sprawozdania te nie przedstawiają zatem pełnego obrazu 
należności i przychodów.  

Dysponent Funduszu poprawnie sporządził roczne sprawozdanie wykonania 
wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) oraz sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo. 

Ogólna ocena została obniżona do opisowej w związku z przedstawioną 
wyżej negatywną opinią NIK o sprawozdawczości Funduszu. Powyższe 
przypadki wskazują również, że system kontroli zarządczej w zakresie 
sporządzania sprawozdawań nie był w pełni skuteczny. 

Kalkulacja oceny ogólnej państwowego funduszu celowego – Fundusz 
Rekompensacyjny została przedstawiona w załączniku nr 7.3 do niniejszej 
informacji. 

                                                           
6  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. 

7  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej6 wykonanie 
planu finansowego 
w 2019 r. Funduszu 
Rekompensacyjnego.  
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3. WNIOSKI 
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 17 – Administracja 
publiczna oraz wykonania planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego, 
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o: 

1. Dokonywanie blokad niezwłocznie po stwierdzeniu nadmiaru środków 
i braku możliwości ich efektywnego wydatkowania. 

2. Sporządzanie umów na usługi lub dostawy w sposób w pełni zabezpieczający 
interesy MSWiA. 

3. Rzetelną analizę potrzeb wydatków budżetowych ze środków pozyskiwanych 
z rezerw celowych. 

4. Bezzwłoczne kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty oraz 
sporządzanie tytułów wykonawczych i zgłoszenia wierzytelności 
na obowiązujących wzorach. 

5. Ujmowanie w ewidencji księgowej dotyczącej Funduszu Rekompensacyjnego 
należności z lat ubiegłych dotyczących spraw nienależnie wypłaconych 
rekompensat stosownie do wymogów uor. 

6. Zwiększenie nadzoru dysponenta Funduszu Rekompensacyjnego nad 
komórką merytoryczną gromadzącą dokumenty spraw rekompensat i nad 
komórką finansową weryfikującą dane finansowe w tym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 17  
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 17 – Administracja publiczna została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku ubiegłego. Dodatkowo 
przeprowadzono analizę prawidłowości windykacji zaległości. 

W ustawie budżetowej na rok 20198 dochody budżetu państwa w części 17 zostały zaplanowane 
w kwocie 30,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 364,2 tys. zł, tj. ponad dwunastokrotnie 
wyższej od planowanej oraz stanowiącej 242,3% kwoty dochodów z roku ubiegłego (150,3  tys. zł). 
Głównym źródłem dochodów były: zwroty niewykorzystanych dotacji (246,7 tys. zł), kary pieniężne 
i zryczałtowane koszty postępowania orzeczone przez Międzyresortową Komisję Orzekającą 
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: Komisja Orzekająca) 
(41,6 tys. zł), odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów PO WER, 
(25,7 tys. zł). 

Na koniec 2019 r., według łącznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 17 wystąpiły należności w łącznej kwocie 779,7 tys. zł, w tym zaległości stanowiły 
378,7 tys. zł. W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. kwota należności była niższa o 77,3 tys. zł, 
tj. o 9,0%, a kwota zaległości netto była wyższa o 70,7 tys. zł, tj. o 23,0%.  

Zaległości, głownie z tytułu kar pieniężnych i zryczałtowanych kosztów postępowania orzeczonych 
przez Komisję Orzekającą, wzrosły wyłącznie w Ministerstwie z 263,1 tys. zł w 2018 r. do 333,9 tys. zł 
w 2019 r., tj. o 26,9%.  

Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 7.4 do niniejszej informacji. 

Szczegółowe badanie w Ministerstwie 20 spraw dotyczących windykacji należności wykazało, 
iż w trzech przypadkach sporządzono tytuły wykonawcze i zgłoszenie wierzytelności do syndyka 
masy upadłości na nieobowiązujących wzorach oraz z błędami, co opóźniło proces wszczęcia 
postępowań egzekucyjnych przez organy skarbowe. W czterech przypadkach na 20 zbadanych, 
wezwania do zapłaty i do uiszczenia kosztów postępowania, wysyłano od jednego do czterech 
miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia o uznaniu osoby za odpowiedzialną za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Stanowiło to naruszenie zasady bezzwłoczności wyrażonej w art. 153 
ust. 1 pkt 1 w związku z art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych9. 

Zdaniem NIK powyższa nieprawidłowość świadczy o nie w pełni skutecznym nadzorze i kontroli 
prawidłowości egzekucji należności. 

4.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 17 zostały zrealizowane w 2019 r. w kwocie 42 409,3 tys. zł, 
co stanowiło 97,6% planu po zmianach (43 472,5 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. (37 670,9 tys. zł) 
wydatki wzrosły o 4738,4 tys. zł, tj. o 12,6%. Wydatki  w Ministerstwie wyniosły 36 501,3 tys. zł, 
co stanowiło 97,5% planu po zmianach (37 453,5 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. wydatki 
w Ministerstwie były wyższe o 4662,4 tys. zł, tj. o 14,6%. 

                                                           
8  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, ze zm. 
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Wyższy niż w 2018 r. poziom wydatków wynikał m.in. z większego zapotrzebowania wsparcia 
technicznego na rekonfigurację infrastruktury sprzętowej dla Centrów Powiadamiania, zakupów 
licencji do systemów informatycznych oraz zwiększonego zapotrzebowania na zadania związane 
z funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia). 

Plan wydatków Ministerstwa na 2019 r. w części 17 został zwiększony łącznie o 12 142,6 tys. zł 
z pięciu pozycji rezerw celowych budżetu państwa. Środki pochodzące z rezerw zostały 
wykorzystane w kwocie 9426,8 tys. zł, tj. w 77,9%. Wydatki poniesiono m.in. na: świadczenie usługi 
wsparcia technicznego w ramach podpisanych umów, utrzymanie i rekonfigurację Systemu Kopii 
Bezpieczeństwa dla Systemu Informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dalej: SI CPR), 
infrastruktury sprzętowej dla Podstawowego i Zapasowego Ośrodka Krajowego CPR, zakup licencji 
i programów antywirusowych. 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków przeniesionych do planu wydatków MSWiA z rezerw 
w łącznej kwocie 5500,0 tys. zł (45,4% rezerw) wykazało, że wydatkowano 3335,5 tys. zł, tj. 60,6%, 
zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwa ta została utworzona. Pozostałe niewykorzystane 
środki finansowe zostały zablokowane. 

W związku z nadmiarem środków, Minister SWiA dokonał 11 decyzjami blokad planowanych 
wydatków budżetu państwa w części 17 w kwocie ogółem 4395,7 tys. zł. Nadmiar powstał w związku 
z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego (np. na zakup licencji i oprogramowania antywirusowego) oraz unieważnieniem 
postępowania (zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej) Modernizacja systemu PKiD 
Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Blokad dokonano, poza jednym 
przypadkiem, (co szerzej opisano na str. 11 niniejszej informacji) niezwłocznie po oszacowaniu 
nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich 
zablokowanie.  

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., wnioskowała o stosowanie przy 
realizowaniu decyzji o blokowaniu planowanych wydatków formy elektronicznej z wykorzystaniem 
Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. Badanie wykazało, że decyzje 
o blokowaniu planowanych wydatków były realizowane wyłącznie za pomocą systemu TREZOR, 
zatem wniosek NIK został zrealizowany. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 7.5 do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 17 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Wydatki na dotacje wyniosły 3109,2 tys. zł (7,3% wydatków w części), co stanowiło 99,3% planu 
po zmianach. W 2019 r., w porównaniu do 2018 r. (3177,5 tys. zł) wydatki były niższe o 68,3 tys. zł. 
Dominującą pozycją w tej grupie wydatków stanowiły środki przeznaczone na prowadzenie przez 
Polski Czerwony Krzyż Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 64,7 tys. zł (0,2% wydatków w części), 
co stanowiło 78,1% planu po zmianach. W 2019 r., w porównaniu do 2018 r. (60,2 tys. zł) wydatki te 
były wyższe o 4,5 tys. zł, tj. o 7,5%. Zostały one poniesione głównie na zwroty kosztów podróży i inne 
należności członków komisji działających przy organach administracji publicznej (Komisja Nazw 
Mniejszości i Obiektów Fizjograficznych, Komisja Heraldyczna), ekwiwalenty za świadczenia 
rzeczowe wynikające z przepisów BHP. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało 
głównie z mniejszego zapotrzebowania pracowników na dofinansowanie zakupu okularów 
i mniejszej liczby uprawnionych do pobierania świadczeń wynikających z przepisów BHP. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 35 095,3 tys. zł (82,8% wydatków w części), 
co stanowiło 97,2% planu po zmianach. W 2019 r., w porównaniu do 2018 r. (33 523,0 tys. zł) 
wydatki były wyższe o 1572,3 tys. zł, tj. o 0,9%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków 
stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 914,9 tys. zł. Niższe niż 
planowano wykonanie wydatków bieżących wynikało głównie z niezawarcia umowy na zakup 
laptopów, niższych kosztów opłat wynikających z mniejszej liczby przesyłek pocztowych, 
oszczędności powstałych na skutek wyboru najkorzystniejszych ofert cenowych 
w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych. 
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Przeciętne zatrudnienie w części 17 w 2019 r. wyniosło 185 osób (w przeliczeniu na pełne etaty)10 
i było o 12 osób wyższe niż w 2018 r. w związku ze zwiększonym zatrudnieniem w obsłudze 
transportowej i kierownictwa MSWiA. W 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 7770,70 zł i było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. 
(8053,00 zł) o 282,30 zł, tj. o 3,5%. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2019 r. zostały zawarte w załączniku nr 7.6 do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe (w całości poniesione na zakupy inwestycyjne) wyniosły 4140,2 tys. zł (9,8% 
wydatków w części), co stanowiło 99,8% planu po zmianach. W 2019 r., w porównaniu do 2018 r. 
(910,2 tys. zł) wydatki były wyższe o 3230,0 tys. zł, tj. o 354,9%, co było spowodowane przyznaniem 
środków z rezerwy na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie powiadamiania 
ratunkowego. W Ministerstwie, z pierwotnie zaplanowanych na 2019 r. pięciu zadań zrealizowano 
trzy, natomiast po zwiększeniu planu wydatków majątkowych zrealizowano wszystkie 17 zadań 
wprowadzonych w trakcie roku. 

Zobowiązania w części 17 na koniec 2019 r. wyniosły 2076,7 tys. zł i były o 68,4 tys. zł, tj. o 3,4% 
wyższe niż kwota zobowiązań na koniec 2018 r. Największy udział miały w nich zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu świadczenia 
wsparcia technicznego, usług serwisowych urządzeń w ramach utrzymania infrastruktury 
sprzętowej SI CPR. Zobowiązania wymagalne na koniec 2019 r. nie wystąpiły. 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków (w tym prawidłowości 
wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11 – dalej: ustawa Pzp) – objęto wydatki budżetu 
państwa w kwocie 8893,1 tys. zł, poniesione w 2019 r. w Ministerstwie. Próba obejmowała 24,4% 
wydatków Ministerstwa i 21,0% wydatków w części 17. 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur, określonych 
w ustawie Pzp, w odniesieniu do jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami o wartości 3295,5 tys. zł, przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 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. 

W toku kontroli NIK ujawniono następujące nieprawidłowości: 

1. Dysponent części 17 z nieuzasadnioną zwłoką podjął decyzję o blokowaniu planowanych 
wydatków w kwocie 1000,0 tys. zł. Ustalono, że na przełomie czerwca i lipca 2019 r. zrezygnowano 
z budowy systemu informatycznego na potrzeby zbiórek publicznych, którego wartość określono 
na 1000,0 tys. zł. Pomimo rezygnacji z budowy tego systemu, dopiero w grudniu 2019 r. Minister 
SWiA zablokował kwotę 772,3 tys. zł (pozostała część w trakcie 2019 r. została wydatkowana na inne 
zakupy majątkowe m.in. na zakup samochodu elektrycznego i traktora, których nie planowano na 
etapie tworzenia budżetu MSWiA na 2019 r.). 

Zdaniem NIK, wobec stwierdzonego nadmiaru środków w części 17 możliwe było podjęcie decyzji 
o blokowaniu znacznie wcześniej, co stworzyłoby możliwość pełnego ich wykorzystania na inny cel. 

2. Ustalono, że na przełomie czerwca i lipca 2019 r. kierownictwo MSWiA podjęło decyzję 
o zaniechaniu prac nad budową systemu informatycznego na potrzeby zbiórek publicznych, na którą 
zaplanowano wydatki w kwocie 1000,0 tys. zł. Pomimo tego, posiadając niewykorzystane środki 
finansowe wynikające z zaniechania budowy ww. systemu, wnioskowano do Ministra Finansów 
o środki z rezerwy celowej w kwocie 260,0 tys. zł na zakup licencji antywirusowych, które zostały 
przyznane decyzją z 15 października 2019 r. 

W ocenie NIK, dysponent części 17 dysponując „uwolnionymi” środkami finansowymi po zaniechaniu 
budowy systemu informatycznego na potrzeby zbiórek publicznych powinien je zablokować lub 
przeznaczyć na sfinansowanie innych zadań, co w części uczyniono kupując m.in. samochód 
elektryczny i traktor ogrodowy. Należy przy tym dodać, że pomimo tych zakupów MSWiA nadal 

                                                           
10  Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 



Wyniki kontroli 

12  

posiadało niewykorzystane środki, tak więc wnioskowanie o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej było działaniem niecelowym. W efekcie niewykorzystane środki finansowe na realizację 
systemu informatycznego zostały zablokowane w wysokości 772,3 tys. zł, a środki finansowe 
w kwocie 260,0 tys. zł otrzymane z rezerwy celowej na zakup licencji antywirusowych zostały 
wykorzystane w 43,3%, natomiast pozostała część została również zablokowana. 

3. W umowie z 9 grudnia 2019 r. na zakup licencji oprogramowania antywirusowego (1400 sztuk 
licencji jednorocznych i 1115 sztuk licencji trzyletnich) nie zawarto postanowień, które by w pełni 
zabezpieczały interesy MSWiA. Niezawarcie takich postanowień było działaniem nierzetelnym. 
W umowie podano, że aktywacja licencji musi nastąpić 16 grudnia 2019 r. oraz, że licencje 
uprawniają do bezpłatnego pobierania aktualizacji baz sygnatur oraz nowych wersji programu przez 
okres 12 miesięcy od 16 grudnia 2019 r. lub od daty odebrania przedmiotu umowy (odbiór licencji 
protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił 10 grudnia 2019 r.). Ustalono, że na 29 lutego 2020 r. 
z zakupionych 1115 licencji trzyletnich wykorzystano 1082 licencje (pozostały 33), a z zakupionych 
1400 licencji jednorocznych wykorzystano 1212 licencji (pozostało 188). 

W ocenie NIK umowa nie zabezpieczała w pełni interesów MSWiA, bowiem przyjęto jedną datę 
okresu obowiązywania ważności wszystkich licencji, niezależnie czy będą one wykorzystane w dniu 
odbioru, czy też nie. Gdyby natomiast w umowie wprowadzono postanowienie, iż aktywacja dla 
każdej pojedynczej licencji może nastąpić niezależnie od daty odbioru, to okres ważności licencji 
byłby automatycznie przedłużony. Obecnie zaś mamy do czynienia z sytuacją, iż licencje są 
sukcesywnie wykorzystywane, ale utraciły część okresu ważności, gdyż ich aktywacja nastąpiła 
jednorazowo w grudniu 2019 r. Zdaniem NIK, przy zachowaniu należytej staranności można było 
przewidzieć sytuację, że licencje zakupione na tzw. zapas zostaną uruchomione w terminie 
późniejszym, w przypadku uruchomienia m.in nowych stanowisk szkoleniowych i testowych na 
zakupionych programach. 

Powyższe nieprawidłowości, w ocenie NIK, świadczą o nie w pełni skutecznym nadzorze dysponenta 
części 17. Nie zapobieżono bowiem nieprawidłowościom, polegającym na: nieuzasadnionej zwłoce 
w podęciu przez dysponenta części decyzji o blokowaniu wydatków, niecelowym wnioskowaniu 
o środki z rezerwy celowej oraz niezawarciu w umowie na zakup licencji oprogramowania 
antywirusowego postanowień w pełni zabezpieczających interesy MSWiA.  

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
W 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 17 zostały zrealizowane w kwocie 
30 949,3 tys. zł, co stanowiło 86,1% planu po zmianach (35 943,8 tys. zł). Większość wydatków 
98,4% stanowiły dotacje przekazane przez dysponenta głównego beneficjentom działania  
2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne, realizowanego w ramach PO WER. W 2019 r., 
w porównaniu do roku 2018 (28 339,8 tys. zł) wydatki były wyższe o 2609,5 tys. zł, tj. o 9,2%. 
Przyczynami niepełnego wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach na 2019 r. były 
m.in. zwroty środków finansowych przez beneficjentów (oszczędności w trakcie realizacji 
projektów) oraz przesunięcie wnioskowania o środki na realizację projektów na 2020 r., wynikające 
z opóźnień we wdrażaniu projektów przez beneficjentów.  

Wydatki budżetu środków europejskich w Ministerstwie wyniosły 460,9 tys. zł (całość w ramach 
PO WER) co stanowiło 70,0% planu po zmianach (658,0 tys. zł). Niepełne wykonanie planu wynikało 
głównie z niższej niż planowano liczby wyjazdów służbowych, przeprowadzonych szkoleń oraz 
oszczędności związanych z absencją chorobową pracowników, co przełożyło się na niższe wydatki na 
płace wraz z pochodnymi.  

W 2019 r. dysponent części 17 nie otrzymywał i nie rozliczał środków z rezerw celowych na 
realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. 

W związku z niższym wykorzystaniem środków europejskich Minister SWiA dokonał dwóch blokad 
planowanych wydatków w części 17 w łącznej kwocie 4874,4 tys. zł. Blokad dokonano po oszacowaniu 
nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich 
zablokowanie. 

Zestawienie dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w 2019 r. przedstawiono 
w załączniku nr 7.7 do niniejszej informacji. 
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Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części poniesionych w 2019 r. 
w Ministerstwie wydatków budżetu środków europejskich w kwocie 117,1 tys. zł (w całości były to 
wydatki bieżące), stanowiącej 25,4% wydatków budżetu środków europejskich w Ministerstwie. 

Środki te, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu12, związane były z realizacją zadań oraz 
stanowiły koszty pośrednie i wydatkowane zostały z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, zgodnie z zatwierdzonymi planami rzeczowymi i finansowymi, a także zasadami 
w zakresie kwalifikowalności dla PO WER.  

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
Wydatki w części 17 poniesione zostały w szczególności na zadania związane z funkcjonowaniem 
systemu administracji publicznej i obsługi administracyjnej obywatela, zarządzaniem kryzysowym 
oraz na zadania wynikające z ustawy systemie powiadamiania ratunkowego.  

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych (4140,2 tys. zł) m.in.:  

− kupiono licencje Microsoft SQL i Windows do systemów komputerowych usprawniające obsługę 
wydajności i stabilności SI CPR (3295,6 tys. zł); 

− zmodyfikowano i rekonfigurowano Podsystem Zintegrowanej Łączności w Centrach 
Powiadamiania Ratunkowego, Podstawowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym i Aplikacji 
Mobilnej Alarm 112 (58,0 tys. zł);  

− kupiono samochód z napędem elektrycznym (163,7 tys. zł). 

W części 17 realizowano w 2019 r. cztery zadania określone do budżetu w układzie zadaniowym:  

− w ramach funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny – zadanie 2.4 Zarządzanie 
kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, obejmujące trzy 
podzadania: 2.4.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego 
i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym, 2.4.2. Przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych i 2.4.3. System powiadamiania ratunkowego; 

− w ramach funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym – zadanie 
4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst, obejmujące podzadanie 4.5.1. Roszczenia 
majątkowe wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;  

− w ramach funkcji 12 Środowisko – zadanie 12.1 System ochrony i informacji o środowisku, 
obejmujące podzadanie 12.1.2. Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa; 

− w ramach funkcji 16 Sprawy obywatelskie – zadanie 16.1 Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela, obejmujące dwa podzadania 16.1.4. System administracji publicznej 
i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i 16.1.6. Realizacja zadań z zakresu prawa 
humanitarnego. 

Badanie, pod względem spójności podzadań z celem zadania, do którego zostały przypisane, 
prawidłowości określenia mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów, 
wykazało w szczególności, że: 

− cele podzadań były spójne z celami zadań, do których zostały przypisane; 
− cele zadań i podzadań oraz mierniki realizacji podzadań zostały określone zgodnie 

z wymaganiami noty budżetowej13; 
− monitoring mierników prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych (m.in. dane 

własne Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, informacje 
od wojewodów i z Centrów Powiadamiania Ratunkowego); 

− miernik (Liczba zatwierdzonych wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego w relacji 
do liczby wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego wymagających aktualizacji szt./szt.) 
realizacji celu podzadania 2.4.1. zrealizowano poniżej planu (plan osiem, wykonanie pięć), 
co było spowodowane niezatwierdzeniem jednego planu oraz przekazaniem dwóch planów 
w grudniu 2019 r. (uniemożliwiło to ich zatwierdzenie w 2019 r.);  

− miernik (Liczba dofinansowanych zadań związanych z budową nowej, modernizacją lub 
przywróceniem istniejącej infrastruktury technicznej samorządów, infrastruktury prewencyjnej 

                                                           
12  Decyzja dotycząca projektu pn.: System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP. 
13  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154). 
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w stosunku do potrzeb szt./szt.) realizacji celu podzadania 2.4.2. zrealizowano poniżej planu 
(plan 2144/2252 jednostkowych zadań, a wykonanie 1515/2252 jednostkowych zadań), 
w związku z otrzymaniem niższych niż wnioskowano środków z rezerwy celowej; 

− miernik (Liczba poprawnie działających CPR do ogółu liczby CPR w kraju szt./szt.) realizacji celu 
podzadania 2.4.3. został wykonany (plan 17, wykonanie 17); 

− miernik (Liczba przedstawicieli jst, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego 
z województwa łódzkiego w stosunku do liczby zaproszonych uczestników konferencji ogółem) 
w ramach zadania 12.1 – System ochrony i informacji o środowisku, obejmującego podzadanie 
12.1.2 – Działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne został wykonany w wartości 
wyższej od planowanej (plan 100/300, wykonanie 160/300); 

− miernik (Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Krajowe Biuro Informacji 
i Poszukiwań PCK szt.) w ramach podzadania 16.1.6. zrealizowano poniżej planu (plan 
2960, wykonanie 2636), z uwagi na mniejszą liczbę zarejestrowanych w 2019 r. spraw.  

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
budżetu w części 17. Nadzór polegał w szczególności na bieżącej weryfikacji stanu realizacji 
wydatków i zaplanowanych zadań. Dane podsumowujące realizację wydatków były zawierane 
w półrocznej informacji z wykonania budżetu MSWiA. Mimo sprawowania nadzoru i kontroli nie 
zapobieżono nieprawidłowościom, polegającym na nieuzasadnionej zwłoce w podjęciu przez 
dysponenta części decyzji o blokowaniu wydatków, niecelowym wnioskowaniu o środki z rezerwy 
celowej oraz niezawarciu w umowie na zakup licencji oprogramowania antywirusowego 
postanowień w pełni zabezpieczających interesy MSWiA. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 17 – Administracja publiczna 
rocznych łącznych sprawozdań za 2019 r. oraz sprawozdań jednostkowych Ministerstwa: 

- 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 Rolnej (Rb-28 Programy);  

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 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 terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej14, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych15, w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym16. Sprawozdania sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych 
(własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych (dysponenta 
głównego i dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań. 

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r., wnioskowała do Ministra SWiA 
o zwiększenie skuteczności kontroli poprawności sporządzania sprawozdań Rb-BZ1 i RB-BZ2. 
                                                           
14  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1393). 
15  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). 
16  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 

zadaniowym (Dz. U. Nr 2020 poz. 704). 
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Wobec braku nieprawidłowości w 2019 r. odnośnie. ww. sprawozdań NIK uznaje, że ubiegłoroczny 
wniosek pokontrolny został zrealizowany. 

W sprawozdaniach Rb-70 i RBb-BZ1 do dnia zakończenia kontroli były dokonywane korekty 
w zakresie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach finansowanych z budżetu środków 
europejskich oraz w zakresie zmian wykonania mierników odnoszących się do zadania 16.3., 
podzadania 16.3.1. oraz działania 2.4.2.2. Zostały one sporządzone zgodnie z zapisami w ewidencji 
księgowej.  
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5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO 

 

5.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

5.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 
Zrealizowane w 2019 r. przychody wyniosły ogółem 192 240,7 tys. zł17 i w stosunku do planu 
według ustawy budżetowej były wyższe o 33 140,7 tys. zł, tj. o 20,8%. Wykonanie wyższych 
przychodów wynikało głównie z nieplanowanej wpłaty z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(dalej: KOWR) w kwocie 27 863,9 tys. zł z tytułu rozliczenia za 2018 r. Po zatwierdzeniu przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rocznego sprawozdania finansowego Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa za 2018 r. roczne zobowiązanie Zasobu wobec Funduszu Rekompensacyjnego 
wyniosło 388 263,9 tys. zł, a kwota zaliczek odprowadzonych przez KOWR do FR wyniosła 
360 400,0 tys. zł. W związku z tym kwota zobowiązania KOWR wobec FR za 2018 r. wynosiła 
27 863,9 tys. zł18. 

Zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego Funduszu w 2019 r. przedstawiono 
w załączniku nr 7.8 do niniejszej informacji. 

W 2019 r. główne przychody (oprócz wpłaty z KOWR z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych) osiągnięto 
ze sprzedaży nieruchomości i dzierżawy mienia pochodzącego z ZWRSP (153 600,0 tys. zł) oraz 
odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów 
(10 739,3 tys. zł).  

W 2019 r., w porównaniu z rokiem 2018, zrealizowane przychody były niższe o 180 957,6 tys. zł, 
tj. o 48,5%. Zrealizowane przychody były również niższe w porównaniu z rokiem 2017 
(o 140 677,3 tys. zł, tj. 42,3%). Główną przyczyną niższych przychodów w 2019 r. w stosunku do lat 
2017–2018 było ograniczenie w 2019 r. wpłat z ZWRSP na podstawie § 7a rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa19 (obniżenie z 70% do 32% wpływów 
ze sprzedaży gruntów oraz obniżenie z 35% do 7% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania 
z mienia Zasobu).  

Należności Funduszu na koniec 2019 r. wyniosły 153 636,4 tys. zł i w porównaniu do roku 2018 
(149 200,0 tys. zł) były wyższe o 4436,4 tys. zł, tj. o 3,0%. Należność stanowiła zaliczka za IV kwartał 
2019 r. od KOWR z tytułu sprzedaży oraz odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP (została ona 
przekazana na rachunek Funduszu 29 stycznia 2020 r.). Na koniec 2019 r. wystąpiły zaległości 
w wysokości 36,4 tys. zł z powodu nadpłaconej rekompensaty, co szerzej opisano poniżej w pkt 5.2 
i 5.3 informacji. 

5.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW 

W 2019 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w łącznej wysokości 127 872,1 tys. zł, 
co stanowiło 31,2% planu według ustawy budżetowej (410 000,0 tys. zł).  
Największą część kosztów stanowiły wypłaty rekompensat za nieruchomości pozostawione poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (126 629,5 tys. zł, tj. 99,0%). Pozostałe koszty 
(1 242,6 tys. zł) stanowiła prowizja za obsługę bankową dla BGK oraz koszty wsparcia technicznego 
Systemu Informatycznego Rejestrów (dalej: SIR).  

                                                           
17  Ustalono, że w III kwartale 2019 r. poziom wykonania przychodów wynosił zaledwie 36 322,7 tys. zł, tj. 22,8% planu. 

Znaczny wzrost wykonania przychodów nastąpił w IV kwartale 2019 r. z powodu wpłaty należnej kwoty 153 600,0 tys. zł 
tytułu zaliczki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

18  Odmienna sytuacja miała miejsce w 2017 r. i 2018 r., gdyż kwota odprowadzonych zaliczek za 2016 i 2017 r. była wyższa 
niż zobowiązanie KOWR (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) wobec FR. Dlatego też w latach 2017 i 2018 
dokonano zwrotu z FR środków nadpłaconych w formie zaliczek kwartalnych w kwotach odpowiednio 94 455,3 tys. zł 
i 122 688,6 tys. zł. 

19  Dz. U. z 2017 r. poz. 1746, ze zm. Dodany § 7a przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającego 
m.in. rozporządzenie z dniem 20 grudnia 2018 r. 
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W 2019 r., w porównaniu do 2018 r. poniesione koszty były niższe o 209 221,6 tys. zł, tj. o 62,1%. 
Wynikało to głównie z niższych, niż planowano wypłat świadczeń, które zależały od liczby wydanych 
przez wojewodów decyzji przyznających prawo do rekompensaty i wysokości przyznanych 
rekompensat. Niższe niż planowano były także koszty obsługi wypłat świadczeń (1242,6 tys. zł20, 
tj. 41,4% planu), co wynikało z mniejszych kosztów wsparcia technicznego SIR oraz niższej prowizji 
dla BGK, której wysokość zależy od ilości i kwoty tych wypłat. Ponadto kwotę kosztów w 2018 r. 
powiększał zwrot do KOWR nadpłacanej w 2017 r. zaliczki.  

Zobowiązania Funduszu na koniec 2019 r. wyniosły 960,1 tys. zł i w porównaniu do roku 2018 
(1705,1 tys. zł) były niższe o 745,0 tys. zł, tj. o 43,7%. Największy udział w kwocie zobowiązań 
ogółem miały zobowiązania z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami 
RP, które mają być wypłacone w 2020 r. (850,6 tys. zł). Na koniec 2019 r. Fundusz nie posiadał 
zobowiązań wymagalnych, ani zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek.  

5.1.3. STAN FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 
Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r. wyniósł 846 169,7 tys. zł i był wyższy 
od przewidywanego w ustawie budżetowej o 512 286,7 tys. zł, tj. o 153,4%, natomiast od stanu 
na koniec 2018 r. był wyższy o 59 187,3 tys. zł, tj. o 7,5%. Średni stan środków na rachunku bieżącym 
w 2019 r.21, przekazywanych na koniec dnia w zarządzanie overnigth, wynosił 33 826,1 tys. zł. 

W okresie od 23 stycznia do 18 grudnia 2019 r. wolne środki Funduszu przekazywane były 
w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów i w zarządzanie overnight22. Średnia kwota lokaty 
ze środków przekazywanych w zarządzanie terminowe wynosiła 45 900,0 tys. zł (najniższa kwota 
wynosiła 5000,0 tys. zł, najwyższa – 158 200,0 tys. zł). Kontrola NIK nie wykazała, w związku 
z lokowaniem środków, zagrożeń dla terminowej realizacji zadań Funduszu oraz przypadków 
nieefektywnego przetrzymywania wolnych środków na rachunku Funduszu. 

W zarządzaniu terminowym u Ministra Finansów według stanu na 31 grudnia 2019 r. znajdowały się 
środki w wysokości 838 400,0 tys. zł, natomiast w zarządzaniu overnight środki w wysokości 
6919,1 tys. zł. 

5.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Ze środków Funduszu realizowane było zadanie 4.5 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa 
i jst. W ramach realizacji zadania w 2019 r. wypłacono 2763 rekompensaty na kwotę 
126 629,5 tys. zł, tj. o 420 rekompensat mniej, w wysokości o 86 360,6 tys. zł niższej, niż w 2018 r. 
Najniższa kwota wypłaconej rekompensaty w 2019 r. wyniosła 172,54 zł, natomiast najwyższa  
– 4413,0 tys. zł. Średnia wartość wypłaconej rekompensaty wynosiła 46,1 tys. zł. 

Badanie zadania 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst i podzadania 4.5.1.23 o tej 
samej nazwie, pod względem spójności podzadań z celem zadania, do którego zostały przypisane, 
prawidłowości określenia mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów 
wykazało, że: 

− cel podzadania był spójny z celem zadania, do którego został przypisany; 
− cele zadania i podzadania zostały określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej; 
− miernik realizacji zadania i podzadania spełniał wymogi określone w nocie budżetowej; 
− monitoring miernika prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych (System 

Informatyczny Rozliczeń); 
− miernik (Wskaźnik wypłaty rekompensat w %), przewidywany do wykonania w 2019 r. w 100%, 

został zrealizowany w 98,15%. 
 

5.2.  SPRAWOZDANIA 

                                                           
20  W 2019 r. koszty obsługi wypłat świadczeń były niższe o 12,2%, niż w 2018 r. 
21  Liczony na podstawie średnich stanów w miesiącu na koniec poszczególnych miesięcy 2019 r.  
22  Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie 
(Dz. U. poz. 1864). 

23  Zadanie i podzadanie realizowane w ramach funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym. 
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Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta Funduszu rocznych sprawozdań 
za 2019 r.: 
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 
− z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2019 r. planu finansowego państwowego 

funduszu celowego (Rb-40),  
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) 
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 Rb-BZ2 i Rb-Z sporządzono prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym. Kwoty wykazane w kwartalnych i rocznych sprawozdaniach wynikały z ewidencji 
księgowej. W przypadku kwartalnych sprawozdań Rb-N, Rb-33 i Rb-40 za 2019 r. nie wykazano 
należności z lat ubiegłych na kwotę 2686,5 tys. zł, z powodu ich nieujęcia w księgach rachunkowych. 
Ponadto w sprawozdaniach tych wykazano zaległości w kwocie 37,6 tys. zł, które ze zwłoką ujęto 
w ewidencji księgowej (szczegółowo opisane w pkt 5.3 Księgi rachunkowe). Oznacza to, 
że w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N, Rb-33 i Rb-40 za 2019 r. oraz wcześniejszych nie 
zaprezentowano prawdziwego obrazu należności i przychodów. Sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo. 

Biorąc powyższe pod uwagę nie można stwierdzić, że przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań.  

5.3.  KSIĘGI RACHUNKOWE  
Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta części 17 w zakresie Funduszu 
przeprowadzono na próbie 33 zapisów księgowych na łączną kwotę 1241,9 tys. zł (1,0% kosztów 
Funduszu ogółem i 100% kosztów z tytułu zakupu usług pozostałych). Badaniem objęto wszystkie 
dowody księgowe (faktury VAT), będące podstawą tych zapisów w ewidencji księgowej. 
Stwierdzono, że dowody księgowe zostały sporządzone prawidłowo pod względem formalno- 
-rachunkowym i merytorycznym, a wszystkie zdarzenia gospodarcze udokumentowane tymi 
dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. Badanie wiarygodności zapisów księgowych 
wykazało, że kwoty zobowiązań wynikające z badanych dowodów księgowych zostały ujęte we 
właściwej wartości, ze wskazaniem odpowiednich kont. W trakcie kontroli poza niżej opisanymi 
przypadkami nieprawidłowości nie stwierdzono przypadków, aby księgi rachunkowe stanowiące 
podstawę sporządzenia sprawozdań Funduszu Rekompensacyjnego były prowadzone 
nieprawidłowo.  

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W księgach rachunkowych Funduszu Rekompensacyjnego ze zwłoką ujęto należności wymagalne 
w kwocie 37,6 tys. zł z tytułu nadpłaty rekompensaty (dla osoby fizycznej). Zaległości pochodziły 
z III kwartału 2017 r. (Departament Administracji Publicznej MSWiA otrzymał ostateczną decyzję 
wojewody 11 sierpnia 2017 r.), a wykazano je dopiero 31 sierpnia 2019 r. Było to niezgodne z art. 20 
ust. 1 uor stanowiącym, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, 
w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym oraz art. 6 ust. 1 
uor, który stanowi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, 
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące 
danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W efekcie księgi rachunkowe Funduszu 
nie spełniały cech jakościowych określonych w art. 24 uor dotyczących rzetelności, bezbłędności 
i bieżącego prowadzenia.  

Brak zapisów w księgach skutkował niewykazaniem powyższych zaległości w sprawozdaniach 
kwartalnych Rb-N w 2017 r. i 2018 r. oraz w sprawozdaniach Rb-33, a także Rb-40 Funduszu 
Rekompensacyjnego. Zaległości zostały ujęte w księgach dopiero, kiedy zobowiązany dokonał 
pierwszej wpłaty (23 sierpnia 2019 r.) na rachunek FR. W konsekwencji wykazano je 
w sprawozdaniach Rb-N za III i IV kwartał 2019 r. jako należności wymagalne odpowiednio w kwocie 
37,2 tys. zł i 36,4 tys. zł, a także w sprawozdaniach za III i IV kwartał Rb-33 (odpowiednio 37,6 tys. zł 
i 37, 5 tys. zł) i Rb-40 (w tych samych wysokościach). 
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Ustalono, że Departament Administracji Publicznej (dalej: DAP) dopiero cztery miesiące po 
otrzymaniu dokumentów, drogą elektroniczną24 poinformował Departament Budżetu (dalej: DB) 
o ww. decyzji i zaległościach. Pomimo informacji o zaległościach DB przez 20 miesięcy (od 
14 grudnia 2017 r. do 25 sierpnia 2019 r.) nie występował o dokumenty w przedmiotowej sprawie. 
Skany dokumentów w tym ww. decyzję DAP przesłał do DB po ponad dwóch latach od ich 
otrzymania.  

Zdaniem NIK, należność wymagalna Funduszu powstała z chwilą wydania przez wojewodę 
ostatecznej decyzji w sprawie zwrotu przez zobowiązanego nadpłaconej kwoty rekompensaty 
i należało ją ująć w księgach rachunkowych niezależnie od trwającego procesu egzekucji. 
Księgowanie, zgodnie z art. 20 ust. 1 uor., powinno nastąpić w okresie sprawozdawczym, w którym 
zaistniało to zdarzenie gospodarcze. W trakcie egzekwowania należności należało, w miarę 
odzyskiwania należnych kwot, ujmować w księgach zmniejszenia zaewidencjonowanej wcześniej 
zaległości. W ocenie NIK, przyczyną nieujęcia zaległości w księgach, a w konsekwencji nieujmowania 
jej w sprawozdawczości, były niezgodne z przepisami działania komórek organizacyjnych MSWiA 
odpowiedzialnych za merytoryczne i formalno-rachunkowe zarejestrowanie zdarzenia 
gospodarczego oraz brak odpowiedniej koordynacji i nadzoru nad tymi komórkami.  

2. W ewidencji księgowej nie ujęto należności na łączną kwotę 2686,5 tys. zł z dwóch spraw 
dotyczących dochodzenia w postępowaniach sądowych wypłaconych rekompensat, z których 
pierwsza dotyczyła rekompensaty z 2010 r. na kwotę 163,6 tys. zł dla jednej osoby25 oraz druga 
dotycząca rekompensaty z 2011 r. na łączną kwotę 2522,9 tys. zł dla trzech osób26. Było to niezgodne 
z art. 20 ust. 1 uor stanowiącym, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy 
wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym 
oraz z art. 6 ust. 1 uor, który stanowi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie 
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami 
dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W efekcie księgi rachunkowe 
Funduszu nie spełniały cech jakościowych określonych w art. 24 uor dotyczących rzetelności, 
bezbłędności i bieżącego prowadzenia. 

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w ww. sprawach nadal toczą się postępowania, które 
rozpoczęły się przed 2017 r., tj. przed przejęciem przez MSWiA zadań dotyczących Funduszu 
Rekompensacyjnego od Ministerstwa Skarbu Państwa (dalej: MSP). Należności wynikające z tych 
spraw nie zostały wykazane w protokole zdawczo-odbiorczym z 2016 r., w ewidencji księgowej 
dysponenta Funduszu Rekompensacyjnego, a w konsekwencji w kwartalnych sprawozdaniach RB-N, 
Rb-33 i Rb-40. 

Zdaniem NIK, należności powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych niezależnie od faktu, że są 
przedmiotem postępowania sądowego oraz że nie wykazano ich w protokole zdawczo-odbiorczym 
z 2016 r. Obecny dysponent Funduszu miał od 2017 r. wiedzę i czas, aby ustalić prawidłowe kwoty 
należności, tym bardziej, że razem z zadaniami MSWiA przejęto także merytoryczne kadry z MSP. 
Powyższe nieprawidłowości wskazują, że system kontroli zarządczej nie był w pełni skuteczny. 
                                                           
24  Wiadomość e-mail do Naczelnika Wydziału Rachunkowości w DB, w którym podano, że Wojewoda Pomorski 8 czerwca 

2017 r. wydał decyzję i „zobowiązał Pana /W.E./ do zwrotu nadpłaconej rekompensaty w kwocie 37 587,45 zł”. Pracownik 
DAP prosił w nim o „podanie informacji, czy na rachunek bankowy wpłynęła omawiana należność”.  

25  W zakresie pierwszej sprawy ustalono m.in., że decyzją (nr NW/XIII/7725b/72/07) z dnia 6 sierpnia 2010 r. Wojewoda 
Śląski potwierdził prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, pomijając 
budynek mieszkalny (którego powierzchnia nie została ujawniona w toku postępowania) nie uwzględniając jego wartości 
przy wyliczeniu wartości rekompensaty. Spór sprowadza się do wartości mienia i kwoty wypłaty rekompensaty, ponieważ 
w sprawie występują dwa inne skutecznie kwestionowane operaty szacunkowe. Drugi z nich z 2016 r., mimo że 
obejmował również wartość zabudowań, wyceniono na około 1/3 wartości wskazanej w pierwszym, obejmującym tylko 
grunty). Wojewoda Śląski opierając się na wyroku WSA w Warszawie (z 27 stycznia 2012 r.) wezwał (19 października 
2012 r.) do zwrotu kwoty rekompensaty, jako świadczenie nienależnie pobrane. Spowodowało to liczne postępowania 
odwoławcze w możliwych instancjach, w których do końca 2016 r. uczestniczył, jako dysponent Funduszu 
Rekompensacyjnego Minister Skarbu Państwa (dalej: Minister SP), a od 2017 r. Minister SWiA. Do dnia 12 marca 2020 r. 
nie nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawie. 

26  W zakresie drugiej sprawy ustalono m.in., że na podstawie decyzji z dnia 13 października 2011 r. (znak: 
NW/XIII/7725/169/06), Wojewoda Śląski potwierdził trzem osobom (T.B.-L. i M.B.–J. oraz S.B.) prawo do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia przez J.B. nieruchomości położonej poza granicami RP. Rekompensatę wypłacono 23 grudnia 2011 r. 
w łącznej wysokości 2522,9 tys. zł. Kwota ta była nienależnie wypłacona dla ww. osób, ponieważ przedmiotowa 
nieruchomość została sprzedana, a prawa do niej, w tym do rekompensaty przeszły na inne osoby, które wniosły o jej 
wypłatę. Po zmianie dysponenta FR na Ministra SWiA sprawa była kontynuowana. W trakcie kontroli NIK, Minister SWiA 
pismem z dnia 28 lutego 2020 r. (znak: DAP-WOSRFR-7283-41/2019/KW) wystąpił do NSA w Warszawie 
o przyśpieszenie rozpatrzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt. 
I SA/Wa 1236/18), uchylającego decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2018 r. oraz decyzję Ministra SWiA z dnia 
24 kwietnia 2018 r. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
22 kwietnia 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała cztery wnioski pokontrolne dotyczące 
części 17 – Administracja publiczna i trzy wnioski dotyczące Funduszu. NIK wniosła o:  
- dokonywanie blokad niezwłocznie po stwierdzeniu nadmiaru środków i braku możliwości ich 

efektywnego wydatkowania; 
- sporządzanie umów na usługi lub dostawy w sposób, w pełni zabezpieczający interesy MSWiA; 
- rzetelną analizę potrzeb wydatków budżetowych ze środków pozyskiwanych z rezerw 

celowych; 
- bezzwłoczne kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty oraz sporządzanie tytułów 

wykonawczych i zgłoszenia wierzytelności na obowiązujących wzorach; 
- wprowadzenie w MSWiA skutecznych regulacji wewnętrznych dotyczących niezwłocznego 

przekazywania informacji oraz dokumentów dotyczących należności i zaległości z komórki 
merytorycznej do komórki finansowej w MSWiA, celem bieżącego ujęcia ich w ewidencji 
księgowej Funduszu Rekompensacyjnego; 

- ujmowanie w ewidencji księgowej dotyczącej Funduszu Rekompensacyjnego należności z lat 
ubiegłych dotyczących spraw nienależnie wypłaconych rekompensat stosownie do wymogów 
uor; 

- zwiększenie nadzoru dysponenta Funduszu Rekompensacyjnego nad komórką merytoryczną 
gromadzącą dokumenty spraw rekompensat i nad komórką finansową weryfikującej dane 
finansowe w tym zakresie.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z 13 maja 2020 r. wniósł do wystąpienia 
pokontrolnego cztery zastrzeżenia do dwóch sformułowanych przez NIK nieprawidłowości, 
polegających na: 

− opieszałości w przesyłaniu dłużnikom wezwań do zapłaty, 
− zawarciu umowy na zakup licencji oprogramowania antywirusowego, w sposób nie w pełni 

zabezpieczający interesy MSWiA. 

Kolegium NIK uchwałą podjętą 27 maja 2020 r. oddaliło trzy zastrzeżenia, a w przypadku jednego 
zastrzeżenia uwzględniło je w części (odnośnie doprecyzowania podstawy prawnej przy opisie 
nieprawidłowości dotyczącej opieszałości w przesyłaniu dłużnikom wezwań do zapłaty).   
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 17  
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2019 
Udział 

w wydatkach 
części 

ogółem 
Przeciętne 

zatrudnienie  
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki na 

wynagrodzenia  
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. Ministerstwo SWiA1 169 352,5 70 649,7 16 025,0 96,2 

2. 
Narodowy Instytut 
Samorządu 
Terytorialnego 16 11,7 2 708,9 1 225,9 3,8 

 
1)  Dysponent części i dysponent III stopnia. 
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7.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Oceny wykonania budżetu w części 17 – Administracja publiczna dokonano stosując kryteria27 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku28. 

Dochody (D):     364,2 tys. zł.  
Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej planowanie i realizacja dochodów w części 17 nie były 
objęte szczegółowym badaniem. W związku z powyższym, nie uwzględnia się dochodów przy 
ustaleniu łącznej kwoty (G).     

Wydatki (W) (łącznie z wydatkami 
budżetu środków europejskich):  73 358,6 tys. zł   
Łączna kwota (G= W): 73 358,6 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   Ww = W : G =1,00 

Nieprawidłowości dotyczące: 
• nieuzasadnionej zwłoki w podęciu przez dysponenta części decyzji o blokowaniu wydatków, 
• niecelowego wnioskowania o środki z rezerwy celowej w kwocie 260,0 tys. zł, 
• zawarcia umowy na zakup licencji oprogramowania antywirusowego, w sposób nie w pełni 
zabezpieczający interesy MSWiA, 
spowodowały obniżenie oceny cząstkowej realizacji wydatków o 1 punkt. 
Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (4) 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:     pozytywna 

 

                                                           
27  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
28  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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7.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO  
Oceny wykonania planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego dokonano stosując kryteria29 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku30. 

Przychody (P):     192 240,7 tys. zł 

Koszty (K) (łącznie z wydatkami 
majątkowymi):     127 872,1 tys. zł 

Łączna kwota (G = P + K):    320 112,8 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:  (Wp = P : G) 0,6005  

Waga kosztów (łącznie z wydatkami 
 majątkowymi) w łącznej kwocie:   (Wk = K : G) 0,3995 

Nieprawidłowości w przychodach i kosztach nie stwierdzono. Dysponent Funduszu działania 
wykonał zgodnie z planem przychodów i koszów. Terminowo i w pełnej wysokości przekazywał 
środki finansowe na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami RP. 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):   (5) pozytywna  

Ocena cząstkowa kosztów:   (Ok) (5) pozytywna 

Łączna ocena przychodów i kosztów:  5 x 0,6005 + 5 x 0,3995 = 5 (pozytywna) 

Opinia o sprawozdaniach:    negatywna 

Nieprawidłowości polegały na zwłoce w ujęciu w księgach rachunkowych zaległości w kwocie 
37,6 tys. zł z tytułu nadpłaty rekompensaty oraz niewykazaniu w księgach rachunkowych należności 
w wysokości 2686,5 tys. zł dotyczących wypłaconych rekompensat dochodzonych 
w postępowaniach sądowych, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 oraz z art. 6 ust. 1 uor. W trzech 
(z pięciu) sporządzanych sprawozdaniach tj. Rb-N, Rb-40 i Rb-33 za 2019 r. na skutek nieujęcia 
danych w ewidencji księgowej, nie wykazano należności z lat ubiegłych w kwocie 2686,5 tys. zł, 
przez co nie zaprezentowano prawdziwego obrazu należności i przychodów. 

Powyższa kwota nieprawidłowości przekroczyła próg kwotowy od którego rozpoczyna się ocena 
negatywna w zakresie sprawozdawczości.  

Ocena ogólna:     w formie opisowej 

Ocena ogólna została obniżona do opisowej z uwagi na negatywną opinie o sprawozdawczości.  

  

                                                           
29 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
30 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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7.4.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 17 Administracja publiczna, 
w tym w tym: 150,3 30,0 364,2 242,3 1 214,0 

1. Dział 750 Administracja 
publiczna 150,3 30,0 364,2 242,3 1 214,0 

1.1. 

Rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej  111,0 30,0 351,6 316,8 1 172,0 

1.2. Rozdział 75081 System 
powiadamiania ratunkowego  39,2 0,0 2,3 - - 

1.3. Rozdział 75095 Pozostała 
działalność 0,0 0,0 11,7 - - 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 



Załączniki 

25  

7.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

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 17, w tym: 37 670,9 35 335,0 43 472,5 42 409,3 0,00 112,6 120,0 97,6 

1. 
dział 750 
Administracja 
publiczna  32 864,8 32 810,0 40 947,5 39884,7 0,00 121,4 121,6 97,4 

1.1. 

rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej  21 508,5 24 837,0 23 542,2 22 908,4 

 
 

0,00 106,5 92,2 97,3  

1.2. 

rozdział 75081 
System 
powiadamiania 
ratunkowego 8 701,8 5 115,0 14 607,3 14 267,4 0,00 164,0 278,9 97,7 

1.3. rozdział 75095 
Pozostała działalność 2 654,5 2 758,0 2 298,0 2 708,9 0,00 102,0 98,2 96,8 

2. 

dział 754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2 524,1 2 525,0 2 525 2 524,6 0,00 100,0 100,0 100,0 

2.1. 

rozdział 75422 
Krajowe Biuro 
Informacji 
i Poszukiwań 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża  2 524,1 2 525,0 2 525,0 2 524,6 

 

 

0,00 100,0 100,0 100,0 

3. dział 851 Ochrona 
zdrowia  2 282,1 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

3.1.. 

rozdział 85144 
System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego  2 282,1 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

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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7.6.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 

pełnozatrud-
nionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. zł Zł  zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3) w tym: 173 16 718,0 8 053,0 185 17 250,9 7 770,7 96,5 

01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 26 1 949,0 6 246,8 33 2 520,1 6 363,9 101,9 

02 – osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 1 68,1 5 674,8 1 65,5 5 458,3 96,2 

03 – członkowie korpusu 
służby cywilnej 146 14 700,9 8 390,9 151 14 665,2 8 093,4 96,5 

1 
dział 750 
Administracja 
publiczna 172 16 637,5 8 060,8 185 17 250,9 7 770,7 96,4 

1.1 

rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 139 14 156,7 8 487,2 152 14 667,2 8 041,2 94,7 

1.1.1 

01 – osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 10 696,2 5 801,9 17 1 284,3 6 344,6 109,4 

1.1.2 

02 – osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 1 68,1 5 674,8 1 65,5 5 458,3 96,2 

1.1.3 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 128 13 392,4 8 719,0 134 13 307,4 8 275,7 94,9 

1.2 
rozdział 75081 
System 
powiadamiania 
ratunkowego 17 1 228,0 6 019,5 17 1 357,8 6 655,9 110,6 

1.2.1 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 17 1 228,0 6 019,5 17 1 357,8 6 655,9 110,6 

1.3 
rozdział 75095 
Pozostała 
działalność 16 1 252,8 6 524,9 16 1 225,9 6 384,9 97,9 

1.3.1 

01 – osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 16 1 252,8 6 524,9 16 1 225,9 6 384,9 97,9 

2. dział 851  
Ochrona zdrowia 1 80,5 6 711,5 - - - - 
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Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-70 zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.), 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.  

   

2.1 

rozdział 85144 
System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 1 80,5 6 711,5 - - - - 

2.1.1 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 1 80,5 6 711,5 - - - - 
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7.7.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

 

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 17 – Administracja publiczna 
w tym: 28 339,8 35 903,0 35 943,8 30 949,3 109,2 86,2 86,1 

1. dział 750 Administracja publiczna 28 339,8 35 903,0 35 943,8 30 949,3 109,2 86,2 86,1 

1.1. Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 28 339,8 35 903,0 35 943,8 30 949,3 109,2 86,2 86,1 

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. 
 

  



Załączniki 

29  

7.8.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO 

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 214 405,0 410 000,0 410 000,0 127 872,1 191,2 59,6 31,2 31,2 

1.1. Wydatki bieżące     214 405,0 410 000,0 410 000,0 127 872,1 191,2 59,6 31,2 31,2 

1.2. Wypłaty świadczeń 
pieniężnych 212 990,1 407 000,0 407 000,0 126 629,5 191,1 59,5 31,1 31,1 

1.3. Obsługa wypłat 
świadczeń 1 414,9 3 000,0 3 000,0 1 242,6 212,0 87,8 41,4 41,4 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan funduszu na 
początek roku 898 372,7 738 383,0 738 383,0 934 477,4 82,2 104,0 126,6 126,6 

1. Środki pieniężne 777 453,3 589 183,0 589 183,0 786 982,4 75,8 101,2 133,6 133,6 
2. Należności 126 413,2 149 200,0 149 200,0 149 200,0 118,0 118,0 100,0 100,0 
3 Zobowiązania 5 493,7 -  -  1 705,0 0,0 31,0 -  -  
II. Przychody 373 198,3 159 100,0 159 100,0 192 240,7 42,6 51,5 120,8 120,8 

 Pozostałe przychody, 
w tym: 373 198,3 159 100,0 159 100,0 192 240,7 42,6 51,5 120,8 120,8 

 - odsetki 12 795,4 5 500,0 5 500,0 10 739,3 43,0 83,9 195,3 195,3 

 

- przychody 
ze sprzedaży 
nieruchomości oraz 
dzierżawy mienia 
pochodzącego z Zasobu 
Własności Rolnej 
Skarbu Państwa 360 400,0 153 600,0 153 600,0 153 600,0 42,6 42,6 100,0 100,0 

 
- wpływy z różnych 
dochodów (rozliczenia 
z lat ubiegłych) 2,9 0 - 37,5 0,0 1 293,1 -   - 

 - wpływy z rozliczeń 
z lat ubiegłych  -  -  - 27 863,9 -  -  -   - 

III. Koszty realizacji 
zadań 337 093,7 410 000,0 410 000,0 127 872,1 121,6 37,9 31,2 31,2 

 Koszty własne 337 093,7 410 000,0 410 000,0 127 872,1 121,6 37,9 31,2 31,2 
 Zakup usług  1 414,9 3 000,0 3 000,0 1 242,6 212,0 87,8 41,4 41,4 

 - grupa wydatków 
bieżących jednostki - 3 000,0 3 000,0 -  -  -  0,0 0,0 

 - zakup usług 
pozostałych 1 414,9 -  -  1 242,6 0,0 87,8 -   - 

 pozostałe, z tego: 335 678,8 407 000,0 407 000,0 126 629,5 121,2 37,7 31,1 31,1 

 
- kary i odszkodowania 
wypłacone na rzecz 
osób fizycznych 212 990,1 407 000,0 407 000,0 126 629,5 191,1 59,5 31,1 31,1 

 - różne przelewy 122 688,6 0,0 -  -  0,0 0,0 -   - 
IV. Stan na koniec roku 934 477,4 487 483,0 487 483,0 998 845,9 52,2 106,9 204,9 204,9 
 Środki pieniężne 786 982,4 333 883,0 333 883,0 846 169,7 42,4 107,5 253,4 253,4 
 Należności 149 200,0 153 600,0 153 600,0 153 636,4 102,9 103,0 100,0 100,0 
 Zobowiązania 1 705,1 -  -  960,1 0,0 56,3 -   - 
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Część F − Dane uzupełniające 

1. 

Wolne środki 
finansowe przekazane 
w zarządzanie 
lub depozyt u Ministra 
Finansów 785 346,8 333 883,0 333 883,0 845 319,1 42,5 107,6 253,2 253,2 

2. - overnight (O/N) 17 146,8 -  -  6 919,1 0,0 40,4 -   - 
3. - terminowe 768 200,0 333 883,0 333 883,0 838 400,0 43,5 109,1 251,1 251,1 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-40 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu 
celowego, zweryfikowanego przez NIK. 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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7.9.  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. Minister Finansów 
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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