
1 
 

 

 
 
 
 

KAP.430.010.2020 
Nr ewid. 68/2020/P/20/001/KAP 

Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. 
w części 27 − Informatyzacja 

oraz wykonanie planu finansowego 
Funduszu Centralna Ewidencja  
Pojazdów i Kierowców 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej 
 
 
 
Bogdan Skwarka  
 
 
 
 
Akceptuję: 
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
 
Małgorzata Motylow 
 
 
Zatwierdzam: 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
 
 
Marian Banaś 
Warszawa, dnia      maja 2020 r. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



3 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. WPROWADZENIE ....................................................................................................................................... 4 

2. OCENA OGÓLNA .......................................................................................................................................... 6 

3. WNIOSKI ..................................................................................................................................................... 9 

4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 
W CZĘŚCI 27 – INFORMATYZACJA ...........................................................................................................10 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE .......................................................................................................................................................... 10 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ............................................................................ 10 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ .............................................................................................................................................................. 14 

5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CENTRALNA EWIDENCJA 
POJAZDÓW I KIEROWCÓW ......................................................................................................................16      

5.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ..................................................................................................................................... 16 

5.2. SPRAWOZDANIA ....................................................................................................................................................................... 18 

6. INFORMACJE DODATKOWE .....................................................................................................................20 

7. ZAŁĄCZNIKI ...............................................................................................................................................21 

7.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA ......................... 21 

7.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK .................................................................................................................. 22 

7.3. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA ................................................................................... 23 

7.4. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ FUNDUSZU CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW ............................... 24 

7.5. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA .............................................................................................. 25 

7.6. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA.................................................................................. 26 

7.7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 27 – INFORMATYZACJA .......................................................................... 29 

7.8. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA ...................................................... 30 

7.9. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW .................... 31 

7.10. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI .................................................. 33 

 
 



Wprowadzenie 

4 
 

1. WPROWADZENIE 
Część 27 budżetu państwa – Informatyzacja 

Dysponentem części budżetowej 27 – Informatyzacja jest Minister Cyfryzacji. 
W 2019 r. w ramach tej części funkcjonował dysponent III stopnia (Dyrektor 
Generalny Ministerstwa Cyfryzacji) oraz dysponent II stopnia (Dyrektor Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa – CPPC). Minister Cyfryzacji sprawował nadzór nad 
Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, 
Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem 
Badawczym w Warszawie (NASK), a także nad działającym w formie instytucji 
gospodarki budżetowej Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI). 

W ramach części 27 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami  
– zadania głównie z zakresu:  

− rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej, 
wdrażania nowych technologii w komunikacji, w tym upowszechniania 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

− udostępniania i rozwoju centralnych systemów ewidencji państwowych, 
w tym Systemu Rejestrów Państwowych; 

− upowszechniania i wdrażania e-usług publicznych; 
− rozwoju społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.  

Dysponent części 27 realizował budżet w układzie zadaniowym w ramach: 

- czterech funkcji państwa (6. Polityka gospodarcza kraju, 11. Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic, 16. Sprawy obywatelskie, 
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju); 

- pięciu zadań (6.3. Regulacja i wspieranie rozwoju rynków 
telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, 
11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 
państwa, 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna 
obywatela, 16.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa 
informacyjnego, 17.2. Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji 
programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów 
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków 
pomocowych); 

- siedmiu podzadań (6.3.1. Regulacja i wspieranie rozwoju rynku 
telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, 11.4.2. 
Pozamilitarne przygotowania obronne, 16.1.2. Centralne systemy ewidencji 
państwowych, 16.5.1. Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług 
publicznych, 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
16.5.3. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, 17.2.1. Koordynacja 
realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE). 

Zrealizowane w 2019 r. w części 27 dochody wyniosły 22 395,8 tys. zł, z czego 
dochody CPPC – 18 666,3 tys. zł, dysponenta części – 4173,9 tys. zł, oraz 
Ministerstwa Cyfryzacji (dysponenta III stopnia) – 1050,7 tys. zł1. Wydatki 
w tej części budżetu państwa wyniosły 228 845,0 tys. zł (0,05% całości 
wydatków budżetu państwa), z tego Ministerstwo Cyfryzacji (dysponent 
III stopnia) wydatkowało 100 166,8 tys. zł, CPPC – 68 679,8 tys. zł, a dysponent 
części 27 – 59 998,4 tys. zł. Z budżetu środków europejskich wydatkowano 
kwotę 1 168 765,0 tys. zł (1,65% całości wydatków budżetu środków 
europejskich), z tego CPPC wydatkowało 1 130 169,3 tys. zł, Ministerstwo 

                                                           
1  Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-27 to minus 444,5 tys. zł, gdyż kwota faktycznie 

uzyskanych w 2019 r. dochodów została skorygowana o wartość ujemną (minus) 1495,2 tys. zł 
z tytułu zwrotu środków przekazanych na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów 
w grudniu 2015 r.  

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 27  
– Informatyzacja 

oraz  

Oceny realizacji w 2019 r. 
planu finansowego 
państwowego funduszu 
celowego – Centralna 
Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców pod względem 
legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności 
działań podejmowanych 
przez dysponenta 
Funduszu. 

Zakres kontroli 
dysponenta części 27 

− analiza porównawcza 
danych ujętych 
w rocznym sprawozdaniu 
Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
za rok 2019 z wynikami 
roku ubiegłego; 

− wykonanie wydatków 
budżetu państwa, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze 
środków publicznych; 

− prawidłowość 
sporządzenia rocznych 
sprawozdań 
budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych,  

− system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
i rzetelności 
sporządzania 
sprawozdań; 

− nadzór i kontrola 
sprawowane 
przez dysponenta części 
budżetu państwa 
w trybie art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych. 
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Cyfryzacji (dysponent III stopnia) – 33 299,6 tys. zł, a dysponent części 27  
– 5296,1 tys. zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych dochodów budżetowych, 
wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez 
poszczególnych dysponentów przedstawiono w załączniku nr 7.1. do niniejszej 
informacji. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 27 – Informatyzacja 
wykorzystano wyniki kontroli wykonania planu finansowego na 2019 r. 
jednostki podległej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Wykaz kontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 7.2. 
do niniejszej informacji. 

Fundusz Celowy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

Na podstawie art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym2 Minister Cyfryzacji jest dysponentem Funduszu – Centralna 
Ewidencja Pojazdów i Kierowców (dalej Fundusz lub FCEPiK), który jest 
państwowym funduszem celowym. Z Funduszu finansowano zadania związane 
z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów 
i centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, 
centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego 
katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych 
do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 12 ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 20193, środki Funduszu mogły zostać przeznaczone 
na finansowanie innych zadań związanych z informatyzacją państwa. 

W 2019 r. przychody Funduszu wyniosły 156 920,9 tys. zł, a koszty 
191 173,5 tys. zł (w tym koszty poniesione w związku z realizacją zadań 
związanych z centralną ewidencją pojazdów i kierowców wyniosły 
85 737,6 tys. zł). Stan Funduszu na koniec 2019 r. wyniósł 394 143,2 tys. zł 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu finansowego Funduszu 
zostały przedstawione w załączniku nr 7.9. do niniejszej informacji. 

Zarówno w części 27, jak i w Funduszu kontrola została przeprowadzona na 
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli4. 

 

 

                                                           
2   Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm. 
3   Dz. U. poz. 2435, ze zm. 
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Zakres kontroli Funduszu 
CEPiK 
− planowanie i realizacja 

kosztów Funduszu oraz 
efekty realizowanych 
zadań, w tym stopień 
ich realizacji, 

− realizacja przychodów 
Funduszu, 

− gospodarowanie 
wolnymi środkami, 

− prawidłowość 
sporządzania rocznych 
sprawozdań 
budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał w 
zakresie operacji 
finansowych, 

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

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Cyfryzacji 

Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa (dysponent II 
stopnia) 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. w części 27 – Informatyzacja. 

Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 
przeprowadzonej w Ministerstwie Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. 

W wyniku kontroli 16,7% zrealizowanych w części 27 wydatków budżetu 
państwa i 20,3% wydatków budżetu środków europejskich stwierdzono, 
że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych5 (dalej: ufp) i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono 
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności zaplanowane w budżecie zadaniowym wydatków. 

Minister Cyfryzacji, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował rzetelny 
nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 27.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w MC polegały m.in. na 
niedokonaniu blokady środków pochodzących z rezerwy celowej na 
sfinansowanie wynagrodzeń dla nowych pracowników, pomimo braku 
możliwości ich wykorzystania, co było działaniem nierzetelnym oraz 
na niepodaniu na sześciu dowodach księgowych (spośród 57 badanych) daty 
dokonania korekty, co było niezgodne z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości6.  

Nieprawidłowości te, zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nie 
spowodowały jej obniżenia. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 27  
– Informatyzacja i sprawozdań jednostkowych podległych mu dysponentów:  
- 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). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 27 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych 
jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanych jednostek (MC i CPPC) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, 
w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji 

                                                           
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. w części 
27 − Informatyzacja 
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finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponentów podległych. 
Sprawozdania łączne oraz sprawozdania jednostkowe MC i CPPC zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym.  
 
Kalkulacja oceny wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 27  
– Informatyzacja przedstawiona została w załączniku nr 7.3. do niniejszej 
informacji. 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia w formie opisowej wykonanie planu 
finansowego w 2019 r. funduszu celowego Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców. 

W wyniku kontroli 45,8% kosztów Funduszu stwierdzono, że przyczyniły 
się one do osiągnięcia celów prowadzonej działalności zaplanowanych 
w  układzie zadaniowym. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 
realizacji planu finansowego polegały na: 

− zamówieniu przez MC od Centralnego Ośrodka Informatyki usług, za które 
zapłacono przed ich wykonaniem (od 12 do 35 miesięcy), co w ocenie NIK 
było działaniem niecelowym, naruszającym zasadę gospodarowania 
środkami publicznymi wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. b ufp; ponadto 
w opisie kontroli merytorycznej tych wydatków, pomimo ich poniesienia 
przed wykonaniem usług, nierzetelnie wskazywano, że usługi zostały 
prawidłowo wykonane; 

− opieszałym udzieleniu dotacji podmiotowej dla Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego na 
funkcjonowanie Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego (dalej: CSIRT). 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje w formie opisowej prawidłowość 
sporządzenia przez dysponenta Funduszu sprawozdań, przy czym: 
a) pozytywnie opiniuje sprawozdania za 2019 r., 
 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego 

(Rb-33), 
 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 

europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 
oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 
2019 r., tj. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
(Rb-N), a także o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej; 

b) negatywnie opiniuje sprawozdanie za 2019 r. z wykonania, określonego 
w ustawie budżetowej na 2019 r. planu finansowego państwowego 
funduszu celowego (Rb-40). 
W sprawozdaniu Rb-40 ujęto 10-krotnie wyższe koszty inwestycyjne 
niż wynikające z ewidencji księgowej, natomiast wysokość kosztów 
własnych Funduszu została zawyżona w tym sprawozdaniu o 38,3%. 
W trakcie kontroli NIK sprawozdanie zostało skorygowane.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, w tym w zakresie 
sprawozdawczości, zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, 
spowodowały obniżenie oceny ogólnej do opisowej. Powyższe 
nieprawidłowości świadczą o tym, że sprawowane przez dysponenta 
Funduszu nadzór i kontrola nad realizacją planu finansowego Funduszu nie 
były w pełni rzetelne i skuteczne. Stwierdzona nieprawidłowość, dotycząca 
nierzetelności sprawozdania RB-40, świadczy o tym, że stosowany przez MC 

                                                           
7  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa izba Kontroli stosuje 

nastepujące oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnone kryteria 
ani dla oceny pozytywnej, ani dla oceny negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie opisowej7 

wykonanie planu 
finansowego w 2019 r. 
funduszu celowego 
Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców 
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system kontroli zarządczej nie zapewniał prawidłowości sporządzania 
sprawozdań Funduszu. 
 
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego Funduszu CEPiK 
została przedstawiona w załączniku nr 7.4. do niniejszej informacji. 
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3. WNIOSKI  
Najwyższa Izba Kontroli, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. 
w części 27 – Informatyzacja, wnioskowała m.in.: 

− w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych w MC o dokonywanie 
blokad wydatków niezwłocznie po stwierdzeniu nadmiaru środków i braku 
możliwości ich wykorzystania, 

− w odniesieniu do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu CEPiK 
o dokonywanie płatności za zamówione usługi dopiero po ich wykonaniu. 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU 
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 27 – INFORMATYZACJA 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

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

W ustawie budżetowej na 2019 r.8 dochody budżetu państwa w części 27 zostały zaplanowane w kwocie 
717,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 22 395,8 tys. zł, tj. ponad 30-krotnie większej 
od zaplanowanej oraz o 13 979,6 tys. zł, tj. o 166,1% większej niż w 2018 r. Pochodziły one głównie 
ze zwrotów dotacji celowych niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz 
z odsetkami, z tytułu kar umownych oraz opłat za udostępnianie danych z rejestru PESEL. 

Na koniec 2019 r. w części 27 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 42 818,7 tys. zł, w tym 
zaległości w kwocie 30 881,4 tys. zł. W porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. należności były wyższe 
o 6151,1 tys. zł (o 16,8%), a zaległości niższe o 3921,8 tys. zł (o 11,3%). Największe należności na koniec 
2019 r. – w wysokości 34 057,5 tys. zł – wystąpiły w CPPC (wzrost w porównaniu do 2018 r. 
o 4139,8 tys. zł, tj. o 13,8%), w tym zaległości wyniosły 22 224,3 tys. zł (spadek o 6016,7 tys. zł, tj. o 21,3% 
w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.9). Zaległości w części 27 dotyczyły głównie przypadków braku 
zwrotu niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji oraz odsetek od nich, a także 
niewpłaconych kar umownych naliczonych przez Ministerstwo i CPPC.  

Na koniec 2019 r. w MC (dysponent III stopnia) wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 
8385,4 tys. zł, w tym zaległości w kwocie 8384,0 tys. zł. W porównaniu z 2018 r. zarówno należności jak 
i zaległości były wyższe odpowiednio o 1725,7 tys. zł (tj. o 25,9%) oraz o 1821,8 tys. zł (tj. o 27,8%). 
Wzrost zaległości spowodowany był głównie naliczonymi karami umownymi i odsetkami od należności. 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono 
w załączniku nr 7.5. do niniejszej informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w 2019 r. w części 27 zostały zrealizowane w kwocie 228 845,0 tys. zł, 
co stanowiło 95,0% planu po zmianach (240 952,3 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. poniesione wydatki 
były niższe o 9624,2 tys. zł, tj. o 4,0%.  

W MC (dysponent III stopnia) wydatki budżetu państwa zrealizowano w kwocie 100 166,8 tys. zł, 
co stanowiło 97,0% planu po zmianach (103 311,6 tys. zł). W CPPC wydatkowano 68 679,8 tys. zł, 
tj. 91,2% planu po zmianach (75 281,2 tys. zł). 

W ciągu roku plan wydatków w części 27 został zwiększony środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej 
w kwocie 700,0 tys. zł (na działania związane z planowanym uruchomieniem telewizyjnej kampanii 
informacyjnej poświęconej działaniom rządu w zakresie cyfryzacji) oraz z rezerw celowych budżetu 
państwa na łączną kwotę 10 535,7 tys. zł (głównie na refundację poniesionych wydatków oraz wypłatę 
zaliczek dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POPC10 – 10 319,0 tys. zł). 

                                                           
8  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
9  Spadek zaległości w porównaniu z poprzednim rokiem wynikał głównie z przeksięgowania zaległości netto w przypadku 

wniesienia we właściwym terminie odwołania od decyzji administracyjnej wzywającej do zwrotu należności, wstrzymującej jej 
wykonanie, umorzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o postanowienie komornika sądowego lub braku możliwości 
prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS. 

10  W ramach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd oraz 
III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. 
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Szczegółowe badanie wykorzystania środków przeniesionych z rezerw, którym objęto kwotę 753,1 tys. zł 
w MC (dysponent III stopnia) wykazało, że zostały one wydatkowane zgodnie z przepisami, na zadania, 
na które zostały utworzone. Stwierdzona w MC nieprawidłowość dotyczyła niedokonania blokady 
środków z rezerwy celowej na sfinansowanie wynagrodzeń dla nowych pracowników, pomimo braku 
możliwości ich wykorzystania (szczegółowy opis w części dotyczącej nieprawidłowości). 

W 2019 r. Minister Cyfryzacji, w związku z nadmiarem środków, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 2 ufp podjął dziewięć decyzji o blokowaniu wydatków na łączną kwotę 23 908,4 tys. zł. 
Najwyższa kwota blokady (13 244,0 tys. zł) dotyczyła zmniejszenia dotacji dla NASK na finansowanie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w związku z opóźnieniami w realizacji projektu. Minister Finansów 
decyzjami z 29 listopada oraz 31 grudnia 2019 r. zmniejszył plan wydatków w części 27 o 23 908,4 tys. zł, 
tj. o kwotę wynikającą z dokonanych przez Ministra Cyfryzacji blokad.  

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono 
w załączniku nr 7.6. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 27 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 120 750,6 tys. zł (52,8% wydatków w części), 
co stanowiło 95,2% planu po zmianach (126 850,2 tys. zł). Były one niższe od wykonania w 2018 r. 
o 29 147,8 tys. zł, tj. o 19,4%. Dominującą pozycję w tej grupie stanowiły wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń – 60 394,4 tys. zł (99,0% planu po zmianach) oraz zakupy towarów i usług  
– 53 071,7 tys. zł (92,6% planu po zmianach). Wydatki na wynagrodzenia (z pochodnymi) w porównaniu 
do 2018 r. (53 501,8 tys. zł) wzrosły o 6892,6 tys. zł, tj. o 12,9%. Spowodowane to było m.in. wzrostem 
zatrudnienia oraz działaniami zmierzającymi do zbliżenia polityki wynagrodzeń na stanowiskach 
kierowniczych i specjalistycznych z obszaru IT do wynagrodzeń na rynku pracy, a także waloryzacją 
wynagrodzeń pracowników zgodnie z ustawą budżetową na 2019 r. Wydatki na zakup towarów i usług 
w porównaniu do 2018 r. (88 402,8 tys. zł) zmalały o 38 943,4 tys. zł, tj. o 44,1%, głównie w związku 
ze zmianą w 2019 r. zasad finansowania zadań związanych z informatyzacją (część zadań, na podstawie 
art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, 
sfinansowano ze środków CEPiK). 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w części 27, w przeliczeniu na pełne etaty (według sprawozdania Rb-70 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) wyniosło 538 osób i było o 36 osób wyższe niż w 2018 r. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. wyniosło 8808,52 zł i było 
o 716,51 zł wyższe niż w 2018 r. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 7.7. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe (bez środków na dotacje) zrealizowano w kwocie 5334,2 tys. zł (2,3% wydatków 
w części), co stanowiło 90,3% planu po zmianach (5906,1 tys. zł) i 30,9% planu pierwotnego 
(17 284,0 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. nastąpił spadek wydatków majątkowych o 14 750,1 tys. zł 
(73,4%). Było to spowodowane – podobnie jak w przypadku wydatków bieżących – zmianą w 2019 r. 
zasad finansowania zadań związanych z informatyzacją (część sfinansowano ze środków funduszu 
celowego CEPiK). Z Funduszu CEPiK sfinansowano m.in. modernizację Zintegrowanej Infrastruktury 
Rejestrów oraz rozwój Systemów Rejestrów Państwowych (SRP), a także zadania dotyczące e-dowodu 
i Krajowego Węzła Indentyfikacji Elektronicznej. 

W trakcie roku Minister Cyfryzacji czterokrotnie występował do Ministra Finansów o zgodę 
na przeniesienie wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W jednym 
przypadku Minister Finansów nie wyraził zgody na zmianę, w związku z czym Minister Cyfryzacji dokonał 
blokady środków majątkowych na kwotę 266,0 tys. zł.  

W MC pierwotnie zaplanowano do realizacji 11 zadań z wydatków majątkowych. W ciągu roku 
zrezygnowano z trzech zadań na łączną kwotę 786,0 tys. zł (zakup i montaż archiwizacyjnych regałów 
jezdnych – 60,0 tys. zł11, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia – 725,0 tys. zł12 oraz zakup 
sprzętu informatycznego – 1,0 tys. zł). Wprowadzono natomiast siedem nowych zadań, w tym największa 
pozycja wydatków (621,0 tys. zł) dotyczyła zadań sfinansowanych z rozdziału 75012 Pozostałe wydatki 

                                                           
11  Z uwagi na niezakończone prace remontowe. 
12  27 marca 2019 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o zamknięciu bieżącego projektu e-Zamówienia i realizacji 

elektronizacji zamówień w nowej formule projektowej (kontynuacja realizacji przedsięwzięcia budowy platformy e-Zamówień 
w ramach nowego projektu i nowej umowy o dofinansowanie). 
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obronne13. Zmiany w planie rzeczowym wynikały m.in. ze zmian zasad finansowania zadań związanych 
z informatyzacją. 

W CPPC pierwotnie zaplanowano realizację dwóch zadań. W ciągu roku zrezygnowano z zadania 
polegającego na wdrożeniu systemu zarządzania uprawnieniami AMS – Access Management System 
(na 2019 r. zaplanowano w ramach tego zadania wydatek w kwocie 275 tys. zł). Do planu wprowadzono 
pięć nowych zadań, z których cztery zrealizowano, a jedno przeniesiono na rok 2020. 

Na dotacje wydatkowano 102 407,6 tys. zł (44,7% wydatków w części), co stanowiło 95% planu 
po zmianach (107 821,5 tys. zł). W porównaniu z 2018 r. wydatki te były o 34 246,0 tys. zł (50,2%) 
wyższe. Wynikało to z finansowania zadań w ramach procesu wdrażania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej14. 
Szczegółową kontrolą w części 27 objęto 11 umów dotacji na łączną kwotę 11 754,3 tys. zł, w tym trzy 
w MC oraz osiem w CPPC15. Kontrola w MC wykazała, że przyznanie dotacji następowało na podstawie 
umów sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ufp, a zatwierdzenia rozliczenia 
dokonano na warunkach i w terminach określonych w umowach oraz zgodnie z art. 152 ust. 2 i 3 ufp. 
Wyniki dotyczące kontroli dotacji w CPPC opisane zostały w pkt. 4.2.2 informacji. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 352,6 tys. zł, co stanowiło 94,2% planu po zmianach 
(374,5 tys. zł). Zostały one poniesione głównie przez MC (dysponent III stopnia) na refundację 
pracownikom kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych, refundację kosztów zakupu 
okularów oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej lub używanie własnej odzieży. W porównaniu 
z 2018 r. wydatki te były wyższe o 27,8 tys. zł (8,6%). 

Zobowiązania w części 27 na koniec 2019 r. wyniosły 5201,9 tys. zł i były niższe o 45,2% niż kwota 
zobowiązań na koniec 2018 r. (9 491,5 tys. zł). Największy udział miały zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Na koniec 2019 r. w części 27 nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne. 

Szczegółowym badaniem NIK objęto część wydatków budżetu państwa w kwocie 25 652,8 tys. zł 
(wydatki bieżące – 23 945,5 tys. zł i majątkowe – 1707,3 tys. zł) poniesionych w 2019 r., co stanowiło 
11,2% wydatków budżetu państwa w części 27 (19,3% wydatków Ministerstwa dysponenta III stopnia 
i 9,2% wydatków CPPC). Próbę wylosowano metodą monetarną MUS, tj. metodą statystyczną, w której 
prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 
udokumentowanej dowodem (23 417,8 tys. zł) oraz uzupełniono doborem celowym (1835,7 tys. zł). 

Badaniem objęto także prawidłowość stosowania przez kontrolowane jednostki procedur określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych16 (dalej: ustawa Pzp) w odniesieniu 
do sześciu postępowań o zamówienia publiczne (trzy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
i trzy zamówienia na usługi społeczne) o łącznej wartości 4471 tys. zł17.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami 
finansowymi kontrolowanych jednostek oraz z umowami na zakupy i usługi służące do realizacji celów 
tych jednostek, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku analizy postępowań badanych 
pod kątem prawidłowości stosowania procedur określonych w ustawie Pzp, nie stwierdzono naruszeń 
tych przepisów. 

W Ministerstwie Cyfryzacji stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości dotyczące wydatków 
z budżetu państwa: 

1. Minister Cyfryzacji nie zablokował środków otrzymanych z rezerwy celowej na sfinansowanie 
wynagrodzeń dla nowych pracowników, pomimo braku możliwości ich pełnego wykorzystania, 
co zdaniem NIK było działaniem nierzetelnym.  
Ze środków z rezerwy celowej w kwocie 87 434,00 zł na wynagrodzenie dla trzech osób, do końca 
2019 r. MC wykorzystało jedynie kwotę 39 388,18 zł (tj. 45% otrzymanej kwoty). Ustalono, 
że procesy rekrutacyjne na wszystkie stanowiska zakończyły się ostatecznie 26 listopada 2019 r. 

                                                           
13  Wyposażenie stanowiska kierowania Ministra Cyfryzacji w zapasowym miejscu pracy w ujęcie wody niezależne 

od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej oraz dostawa z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego 
zespołu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania elektroenergetycznego obiektu z serwerownią dla MC. 

14  Dz. U. poz. 2184, ze zm. 
15  Łącznie w CPPC kontrolą objęto dotacje na kwotę 191 048,9 tys. zł, w tym z budżetu państwa 1104,2 tys. zł i z budżetu środków 

europejskich 189 944,7 tys. zł. 
16  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
17  W tym ze środków budżetu środków europejskich wydatkowano 14,6 tys. zł. 
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Wówczas wiadomo było, że przyznane środki nie zostaną w pełni wykorzystane z powodu 
niezatrudnienia wszystkich osób w założonym terminie (od października 2019 r.). Pomimo tego 
Minister Cyfryzacji nie wnioskował do Ministra Finansów o korektę decyzji przyznającej środki 
z rezerwy celowej, a także nie dokonał blokady środków. Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że nie 
dokonano blokady wydatków, ponieważ mając na uwadze spiętrzenie prac po koniec 2019 r., 
działania skierowane były przede wszystkim na zapewnienie terminowej realizacji zadań w zakresie 
sprawnej realizacji wykonania budżetu. 
W ocenie NIK, Minister Cyfryzacji niezwłocznie po powzięciu informacji, że środki nie zostaną 
wykorzystane (po zakończeniu drugiego naboru w listopadzie 2019 r.), powinien podjąć decyzję o ich 
zablokowaniu.  

Powyższa nieprawidłowość świadczy o tym, że wniosek NIK sformułowany po kontroli wykonania 
budżetu państwa w w 2018 r. o dokonywanie blokad zaplanowanych wydatków niezwłocznie 
po stwierdzeniu nadmiaru środków i braku możliwości ich efektywnego wykorzystania, nie został 
w pełni zrealizowany. 

2. W wyniku badania 57 dowodów księgowych stwierdzono m.in., że: 

− Na sześciu dowodach księgowych przy dokonywaniu ręcznych korekt opisu kontroli 
merytorycznej nie podano daty dokonania korekty. Było to niezgodne z art. 22 ust. 3 ustawy 
o rachunkowości. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w MC wyjaśniła, że w opisie 
dokumentów omyłkowo nie wskazano daty korekty. W trakcie kontroli NIK, daty dokonania 
korekt zostały uzupełnione przez upoważnionego pracownika jednostki kontrolowanej. 

− W przypadku jednego dowodu księgowego (na 57 zbadanych), przekroczono o cztery dni termin 
kontroli merytorycznej, określony w § 8 pkt 5 Instrukcji obiegu dokumentów finansowo- 
-księgowych w MC (czas obiegu wewnętrznego dowodu wynosił 11 dni). Stwierdzona 
nieprawidłowość świadczy o tym, że wnioski NIK sformułowane po kontrolach wykonania 
budżetu państwa w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. o wzmożenie nadzoru w zakresie przestrzegania 
terminów obiegu dowodów księgowych nie w pełni zostały zrealizowane. W trakcie kontroli 
wyjaśniono, że opóźnienie wynikało z dni wolnych w okresie od 1 do 5 maja 2019 r. Zdaniem NIK, 
skoro w Instrukcji jest mowa o siedmiu dniach, a nie o siedmiu dniach roboczych, wolne dni nie 
powinny mieć wpływu na ww. czynności i faktura powinna zostać przekazana po kontroli 
merytorycznej nie później niż w siódmym dniu od daty jej wpływu (faktura wpłynęła do MC 
26 kwietnia 2019 r.). W ocenie NIK, aby zapobiec wystąpieniu takich przypadków, należałoby 
doprecyzować zapisy Instrukcji, uwzględniając występowanie dłuższych okresów wolnych 
od pracy. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2019 r. w części 27 zrealizowano wydatki budżetu środków europejskich (BŚE) w kwocie 
1 168 765,0 tys. zł, co stanowiło 99,0% planu po zmianach (1 180 867,0 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. 
wydatki te były niższe o 38 690,6 tys. zł, tj. o 3,2%, co wynikało z mniejszego zapotrzebowania na środki 
złożonego przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO PC. 

CPPC zrealizowało wydatki w kwocie 1 130 169,3 tys. zł (96,7% wydatków części 27), co stanowiło 99,3% 
planu po zmianach. Wszystkie wydatki zostały poniesione w CPPC na dofinansowanie projektów 
w ramach POPC 2014–2020 (248 projektów, w tym 17 zakończonych i rozliczonych w 2019 r.). 
Szczegółowym badaniem w CPPC objęto osiem dotacji udzielonych beneficjentom w 2019 r. na realizację 
projektów w ramach POPC w łącznej kwocie z BŚE 189 944,7 tys. zł (16,8% dotacji udzielonych przez 
CPPC z BŚE). Dotacje wypłacane były zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie, w wysokościach 
i terminach wynikających z przyjętych harmonogramów rzeczowo-finansowych i planów finansowania. 

W 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich w MC (dysponent III stopnia) zostały zrealizowane 
w kwocie 33 299,6 tys. zł, co stanowiło 90,6% planu po zmianach (36 754,1 tys. zł). Były one wyższe 
od wydatków zrealizowanych w 2018 r. o 21 364,5 tys. zł, co wynikało z postępów realizacji POPC. 
Szczegółowym badaniem u dysponenta III stopnia objęto prawidłowość realizacji wydatków z BŚE (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie wyłączeń ustawy Pzp) 
w kwocie 6 317,4 tys. zł (bieżące – 1010,6 tys. zł, majątkowe – 5306,8 tys. zł) poniesionych w 2019 r., 
co stanowiło 19,0% wydatków BŚE Ministerstwa (dysponenta III stopnia). W wyniku przeprowadzonego 
badania stwierdzono, że wydatków dokonywano w okresie kwalifikowalności, zgodnie z planem 
finansowym oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów ujętych w umowach 
o dofinansowanie oraz zgodnie z przepisami prawa. Badaniem objęto również prawidłowość stosowania 
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procedur określonych w ustawie Pzp w odniesieniu do jednego zamówienia publicznego 
współfinansowanego ze środków BŚE (co zostało opisane w punkcie 4.2.1. niniejszej informacji). 

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 7.8. 
do niniejszej informacji. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki w części 27 zostały poniesione w ramach pięciu zadań, siedmiu podzadań i 17 działań ujętych 
w planie finansowym w układzie zadaniowym, głównie na: 

− wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej, wdrażanie 
nowych technologii w komunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

− utrzymanie, udostępnianie i rozwój centralnych systemów ewidencji państwowych, w tym Systemu 
Rejestrów Państwowych; 

− upowszechnianie i wdrażanie e-usług publicznych. 

Badaniem pod względem stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów objęto cztery podzadania: 

− 6.3.1. Regulacja i wspieranie rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, 
− 16.1.2. Centralne systemy ewidencji państwowych,  
− 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,  
− 17.2.1. Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE.  

Stwierdzono, że wszystkie mierniki realizacji celów ww. podzadań zostały osiągnięte, tj.: 

− liczba podjętych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego 
(podzadanie 6.3.1.) – planowano i osiągnięto; 

− liczba godzin dostępności systemów: SRP, CEPiK oraz systemów obsługujących dokumenty 
paszportowe, w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu w % (podzadanie 16.1.2.)  
– planowano i osiągnięto 99,97%; 

− odsetek osób korzystających regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetu (podzadanie 16.5.2.) 
– planowano i osiągnięto 78,3%; 

− procent środków zakontraktowanych w ramach I, II i III osi POPC do wartości alokacji I, II i III osi 
POPC w % (podzadanie 17.2.1.) – planowano 96,7%, osiągnięto 96,02%. 

Dysponent części 27 sprawował nadzór i kontrolę w zakresie wymienionym w art. 175 ust. 1 i 2 ufp. 
W ramach nadzoru dokonywał m.in. okresowych analiz realizacji wydatków, które dotyczyły zarówno 
kwot wydatków w zakresie ich zgodności z planem finansowym, jak i osiąganych efektów rzeczowych. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 27 – Informatyzacja, a także sprawozdań jednostkowych MC i CPPC: 

− 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-28UE),  

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

oraz sprawozdania 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).  
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 27 – Informatyzacja na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 
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5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
FUNDUSZU CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW 

5.1.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

5.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Zrealizowane w 2019 r. przychody Funduszu wyniosły 156 920,9 tys. zł i od planowanych w ustawie 
budżetowej były wyższe o 14 959,9 tys. zł, tj. o 9,5%. W porównaniu z przychodami zrealizowanymi 
w 2018 r. były wyższe o 8511,0 tys. zł, tj. o 5,7%. Największy udział w zrealizowanych przychodach miały 
wpływy z opłat ewidencyjnych przekazywanych przez ubezpieczycieli oraz stacje kontroli pojazdów 
w kwocie 148 747,8 tys. zł (wyższe od planowanych o 10 786,8 tys. zł). 

5.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW 

W 2019 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w łącznej wysokości 191 173,5 tys. zł, 
co stanowiło 69,6% kosztów zaplanowanych w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2018 r. były one 
wyższe o 106 659,3 tys. zł (o 126,2%). Największy udział w strukturze kosztów, wynoszący 66,3%, miały 
koszty bieżące, które wyniosły 126 765,0 tys. zł (w tym 70 701,6 tys. zł, tj. 55,8% koszty związane 
z funkcjonowaniem CEPiK). Koszty inwestycyjne wyniosły 48 803,3 tys. zł (w tym 15 036,0 tys. zł, 
tj. 30,8% koszty związane z funkcjonowaniem CEPiK) i były wyższe od koszów inwestycyjnych w 2018 r. 
o 35 634,9 tys. zł (o 270,6%). 
Przyczyną znaczącego wzrostu kosztów funduszu w stosunku do 2018 r. było przeznaczenie części jego 
środków na cele dotyczące informatyzacji państwa nie związane z CEPiK. Zgodnie z art. 80d ust. 5a ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., 
ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa, natomiast zgodnie z art. 
12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, środki te 
mogły zostać przeznaczone na finansowanie innych zadań związanych z informatyzacją państwa. 
W 2019 r. na realizację tych zadań z Funduszu CEPiK poniesiono koszty w wysokości 105 436,0 tys. zł 
(55,2% łącznych kosztów Funduszu). 
Niższe od zaplanowanego wykonanie planu kosztów Funduszu wynikało m.in. ze sfinansowania z części 
27 budżetu państwa wydatków pierwotnie zaplanowanych do realizacji z Funduszu CEPiK 
na informatyzację, a także rozliczenia udzielonych ze środków Funduszu dotacji, które uwzględniały 
rzeczywiste koszty realizacji zadań. NIK zauważyła ponadto, że od wielu miesięcy (od września 2018 r.) 
wstrzymana jest budowa systemu CEPIK 2.0 (opis w pkt 5.1.4 Informacji). 
Badaniem objęto prawidłowość realizacji części poniesionych w 2019 r. kosztów Funduszu (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy Pzp) 
w łącznej kwocie 87 620,6 tys. zł (bieżących – 40 982,5 tys. zł, majątkowych – 34 820,2 tys. zł oraz dotacji 
– 11 817,8 tys. zł), tj. 45,8% kosztów Funduszu. 
W ramach badania próby kosztów skontrolowano prawidłowość stosowania procedur określonych 
w przepisach wewnętrznych MC w odniesieniu do trzech postępowań o zamówienie publiczne o łącznej 
wartości 19 631,3 tys. zł udzielonych przez MC bez zastosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 13 Pzp 
(udzielone COI – instytucji gospodarki budżetowej). 
Badanie kosztów wykazało, że – za wyjątkiem niżej opisanych nieprawidłowości – dokonywano ich 
zgodnie z planem finansowym oraz umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów Funduszu oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badanie prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówienia 
publicznego oraz prawidłowości stosowania wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych 
obowiązującego w MC, nie wykazało nieprawidłowości. 

W zakresie realizacji kosztów Funduszu CEPiK stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Dysponent Funduszu CEPiK opieszale realizował procedurę udzielania, ze środków przeznaczonych 
na informatyzację państwa18, dotacji podmiotowej dla NASK na funkcjonowanie Zespołu Reagowania 
na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. 

                                                           
18  Zgodnie z art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, ze zm.) 

działalność CSIRT NASK jest finansowana w formie dotacji podmiotowej z części 27 budżetu państwa – Informatyzacja.  
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Dyrektor NASK, 24 kwietnia 2019 r. wystąpił z wnioskiem do MC o udzielenie dotacji podmiotowej na 
realizację zadań określonych w ww. ustawie. Wniosek ten został zatwierdzony przez Ministra 
Cyfryzacji 14 czerwca 2019 r., natomiast umowa dotacji została zawarta 31 lipca 2019 r. Zawarcie 
umowy dotacji po ponad trzech miesiącach od złożenia wniosku i 46 dniach od jego zatwierdzenia 
świadczy o opieszałości MC, szczególnie w okresie od zatwierdzenia wniosku przez Ministra 
do zawarcia umowy dotacji. 
Powyższa nieprawidłowość świadczy o tym, że wniosek NIK sformułowany po kontroli wykonania 
budżetu państwa w 2018 r. o usprawnienie procesu udzielania tej dotacji, nie został zrealizowany.  

2. Badanie wydatków udokumentowanych pięcioma dowodami księgowymi na łączną kwotę 
14 930,9 tys. zł (spośród 49 zbadanych) wykazało, że MC, na podstawie dodatkowych zleceń 
do umowy 1/DIT/U/COI/2016 na utrzymanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów, zamówiło 
w 2019 r. od COI, usługi, za które zapłacono od 12 do 35 miesięcy przed ich faktycznym wykonaniem. 
Wielomiesięczna przedpłata była działaniem niecelowym, naruszającym zasadę gospodarowania 
środkami publicznymi wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. b ufp, który stanowi, że wydatki publiczne 
powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.  
Ponadto w kontroli merytorycznej tych wydatków, pomimo ich poniesienia przed wykonaniem usług, 
wskazywano, że usługa została wykonana prawidłowo, zgodnie z umową i oczekiwaniami 
zamawiającego, co NIK ocenia jako działanie nierzetelne. 
NIK nie kwestionuje, że zamówione usługi były niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania sprzętu komputerowego, a także oprogramowania, jednak dokonanie pełnej płatności 
za usługę na długo przed jej wykonaniem nie jest optymalną metodą wydatkowania środków 
publicznych, gdyż angażuje środki Funduszu, które w tym okresie mogłyby zostać wykorzystane 
na inne cele lub z uwagi na dużą wartość przedpłaconych usług (14 930,9 tys. zł) przynosić znaczące 
przychody z tytułu lokat terminowych Ministra Finansów. Zdaniem NIK płatność za usługi terminowe 
powinna mieć charakter abonamentowy, tak jak ma to miejsce w przypadku usług utrzymania 
systemów teleinformatycznych świadczonych przez COI, gdy po okresie miesiąca MC na podstawie 
otrzymanego raportu dokonuje ryczałtowej płatności za świadczoną przez COI usługę. 

5.1.3. STAN FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 

Stan Funduszu na początek 2019 r. w ustawie budżetowej planowano w wysokości 396 156,0 tys. zł, 
tj. o 31 655,8 tys. zł (o 8,7%) wyższej od stanu Funduszu na początek 2018 r. Stan Funduszu na początku 
2019 r. wyniósł 428 395,9 tys. zł i był wyższy od przewidywanego w ustawie budżetowej 
o 32 239,9 tys. zł, tj. o 8,1% oraz wyższy od stanu Funduszu na początku 2018 r. o 63 895,6 tys. zł, 
tj. o 17,5%.  

Na stan Funduszu na początku 2019 r. składały się: 

− środki pieniężne w kwocie 420 717,3 tys. zł, które w porównaniu ze stanem na początek 2018 r. były 
wyższe o 57 025,5 tys. zł, tj. o 15,7% oraz wyższe od przewidywanego w ustawie budżetowej 
o 24 561,3 tys. zł, tj. o 6,2%; 

− należności w kwocie 12 912,1 tys. zł, które w porównaniu ze stanem na początek 2018 r. były niższe 
o 107,4 tys. zł, tj. o 0,8%; 

− pomniejszające stan Funduszu zobowiązania w kwocie 5233,5 tys. zł, które w porównaniu ze stanem 
na początek 2018 r. były niższe o 6977,5 tys. zł, tj. o 57,1%. 

Stan Funduszu na koniec 2019 r. wyniósł 394 143,2 tys. zł i był wyższy od stanu przewidywanego 
w ustawie budżetowej o 130 679,2 tys. zł, tj. o 49,6%. Na stan Funduszu na koniec 2019 r. złożyły się: 

− środki pieniężne w kwocie 380 279,7 tys. zł, których stan był niższy niż na początku 2019 r. 
o 40 437,6 tys. zł, tj. o 9,6% oraz wyższy od przewidywanego w ustawie budżetowej o 116 815,7 tys. zł, 
tj. o 44,3%, 

− należności w kwocie 16 703,0 tys. zł, które w porównaniu z 2018 r. były wyższe o 3790,9 tys. zł, 
tj. o 29,4%, 

− pomniejszające stan Funduszu zobowiązania z tytułu usług i dostaw w kwocie 2839,5 tys. zł, które 
w porównaniu z 2018 r. były niższe o 2394,0 tys. zł tj. o 54,3%.  

Na koniec 2019 r. Fundusz nie posiadał zobowiązań wymagalnych. 
Wolne środki Funduszu CEPiK przekazywane były w zarządzanie terminowe Ministrowi Finansów 
i zarządzanie overnight, z czego uzyskano przychody z tytułu odsetek odpowiednio 5915,8 tys. zł 
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i 208,0 tys. zł. Na koniec 2019 r. w zarządzaniu terminowym Ministra Rozwoju i Finansów było 
304 600,0 tys. zł wolnych środków Funduszu. 

5.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zadania związane z Systemem CEPiK realizowano w ramach jednego działania 16.1.2.2 Utrzymanie, 
udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK, którego celem było zapewnienie 
wymaganego poziomu dostępności tego systemu dla podmiotów uprawnionych (użytkowników). 
Monitoring miernika realizacji celu tego działania pn. Rzeczywista liczba godzin dostępności systemu SI 
CEPiK w relacji do całkowitej liczby godzin dostępności SI CEPiK w okresie rozliczeniowym (w %) 
prowadzony był na podstawie rzetelnych źródeł danych (comiesięczne raporty poziomu usług systemu). 
Miernik zrealizowano na poziomie 99,92%, wobec planowanych 95,0%. Pozostałe zadania związane 
z informatyzacją państwa, a finansowane z Funduszu CEPiK realizowane były w ramach działań ujętych 
w planie finansowym w układzie zadaniowym dysponenta części 27 budżetu państwa. 
Efektami rzeczowymi prowadzonych działań Funduszu CEPiK w 2019 r. była m.in. dostawa 
Programowalnej Sieci Komputerowej (wymiana rdzenia sieci) oraz sprzętu i oprogramowania 
na potrzeby rozbudowy Platformy Wirtualizacyjnej. 
NIK zauważa, że po rozwiązaniu 24 sierpnia 2018 r. umowy 8/DEP/2013 pomiędzy COI a MC na budowę 
systemu CEPiK 2.0, do zakończenia czynności kontrolnych w dniu 10 kwietnia 2020 r. (ponad 
19 miesięcy), nie były realizowane prace związane z dokończeniem systemu w zakresie Centralnej 
Ewidencji Kierowców. Jednocześnie na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, na finansowanie innych zadań z zakresu informatyzacji 
państwa niezwiązanych bezpośrednio z CEPiK wydatkowano z Funduszu CEPIK 105 436,0 tys. zł. Zdaniem 
NIK finansowanie budowy, utrzymania i rozwoju tego systemu jest podstawowym zadaniem, dla 
finansowania którego utworzono Fundusz CEPiK.  

5.2.  SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowego Funduszu 
CEPiK za 2019 r. oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r.: 
− z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33),  
− z wykonania planu finansowego funduszu celowego Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów 

i Kierowców (Rb-40),  
− 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). 

Wyżej wymienione sprawozdania, za wyjątkiem sprawozdania Rb-40, zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

W sprawozdaniu Rb-40 z wykonania określonego w ustawie budżetowej na rok 2019 planu finansowego 
państwowego funduszu celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców za IV kwartał 2019 r. 
wykazano: 
− wykonanie kosztów inwestycyjnych Funduszu w 2019 r. w wysokości 150 035 979,04 zł, podczas gdy 

z ewidencji księgowej wynikało, że wykonanie tych kosztów wyniosło 15 035 979,04 zł  
(tj. było 10-krotnie niższe); 

− wykonanie kosztów własnych Funduszu w 2019 r. w wysokości 175 254 254,53 zł, podczas gdy 
z ewidencji księgowej wynikało, że wykonanie tych kosztów wyniosło 126 764 974,50 zł  
(tj. było niższe o 48 489,3 tys. zł). 

W związku ze stwierdzoną w trakcie kontroli NIK nieprawidłowością w MC dokonano stosownej korekty 
sprawozdania Rb-40. 

Stwierdzona nieprawidłowość świadczy o tym, że stosowany przez MC system kontroli zarządczej nie 
zapewniał prawidłowości sporządzania sprawozdań Funduszu. 

Nieprawidłowość polegającą na wykazywaniu w sprawozdaniu Rb-40 Funduszu CEPiK nierzetelnych, 
zwielokrotnionych wartości stwierdzono także podczas kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. 
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Zaistnienie takiej nieprawidłowości również w 2019 r. świadczy o tym, że ubiegłoroczny wniosek 
pokontrolny o wzmocnienie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania planu Funduszu CEPiK 
oraz o ujmowanie w tych sprawozdaniach rzetelnych danych, nie został zrealizowany. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
 

W wystąpieniu pokontrolnym z wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 27 – Informatyzacja oraz 
wykonania planu finansowego Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców skierowanym 
do Ministra Cyfryzacji 24 kwietnia 2020 r. NIK wniosła o: 

1. Dokonywanie blokad wydatków niezwłocznie po stwierdzeniu nadmiaru środków i braku możliwości 
ich wykorzystania. 

2. Niedopuszczanie do przypadków opóźnień w obiegu dowodów księgowych oraz doprecyzowanie 
zapisów Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MC w odniesieniu do liczby dni 
przeznaczonych na kontrolę merytoryczną (np. poprzez wskazanie, że chodzi o dni robocze). 

3. Wzmocnienie kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów księgowych. 

4. Wzmocnienie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania planu Funduszu CEPiK oraz 
ujmowanie w tych sprawozdaniach rzetelnych danych.  

5. Usprawnienie procesu udzielania dotacji na funkcjonowanie CSIRT NASK. 

6. Dokonywanie płatności za zamówione usługi dopiero po ich wykonaniu. 

Minister Cyfryzacji, pismem z 7 maja 2020 r., poinformował o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych NIK. 

W wystąpieniu pokontrolnym z wykonania planu finansowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
skierowanym do Dyrektora CPPC 27 marca 2020 r., w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, 
NIK nie formułowała uwag ani wniosków pokontrolnych. Dyrektor CPPC, pismem z 10 kwietnia 2020 r., 
poinformował NIK, iż nie wnosi zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 27  
- INFORMATYZACJA 

 

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 wynagrodze
nia wg Rb-70 

tys. zł % 

1. 

Ministerstwo 
Cyfryzacji  
– dysponent 
III stopnia 

538 1 050,7 133 466,4 56 867,8 9,5 

2. 

Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa  
– dysponent 
II stopnia 

137 18 666,3 1 198 849,1 12 533,8 85,8 
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7.2.  WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Ministerstwo Cyfryzacji Marek Zagórski 
P – MC 

O – CEPiK  

Departament 
Administracji 
Publicznej 

2. Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa Wojciech Szajnar P Delegatura NIK 

w Warszawie 

*)   Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna 
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7.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA 

Oceny wykonania budżetu w części 27 – Informatyzacja dokonano stosując kryteria19 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku20. 

Dochody (D)21:      22 395,8 tys. zł.  

Wydatki (W)22:      1 397 610,0 tys. zł  

Łączna kwota G:     1 397 610,0 tys. zł  

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) 1,0000 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow) polegały m.in. na:  

− niedokonaniu blokady środków pochodzących z rezerwy celowej na sfinansowanie wynagrodzeń dla 
nowych pracowników, pomimo braku możliwości ich wykorzystania, co było działaniem nierzetelnym; 

− niepodaniu na sześciu dowodach księgowych (spośród 57 badanych) daty dokonania korekty, co było 
niezgodne z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości . 

Stwierdzone nieprawidłowości, zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nie spowodowały jej 
obniżenia. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

                                                           
19  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
20  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
21  Wielkości dochodów nie uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniamido kontroli wykonania budżetu 

państwa w części 27 planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym badaniem. 
22  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które nie 

wygasły z upływem roku. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.4. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ FUNDUSZU CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW 

I KIEROWCÓW  

Oceny wykonania planu finansowego Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców dokonano 
stosując kryteria23 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku24. 

Przychody (P):      156 920,9 tys. zł  

Koszty (K) (łącznie  
z kosztami majątkowymi):    191 173,5 tys. zł  

Łączna kwota (G = P + K):    348 094,4 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:   (Wp = P : G) 0,4508 

Waga kosztów (łącznie z kosztami 
 majątkowymi) w łącznej kwocie:   (Wk = K : G) 0,5492 

Nieprawidłowości w przychodach:   0,0 tys. zł 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):   (5) pozytywna  

Nieprawidłowości w kosztach (łącznie z kosztami majątkowymi): Stwierdzono m.in. nieprawidłowość 
polegającą na zamówieniu przez MC od COI, usług o łącznej wartości 14 930,9 tys. zł (7,81% kosztów 
Funduszu), za które zapłacono przed ich wykonaniem (od 12 do 35 miesięcy), co w ocenie NIK było 
działaniem niecelowym, naruszającym zasadę gospodarowania środkami publicznymi wyrażoną w art. 44 
ust. 3 pkt 1 lit. b) ufp. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok)  
(łącznie z kosztami majątkowymi):   (1) negatywna 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO25: ocena przychodów (5), ocena kosztów (1).  
Wyliczenie: ŁO = 5 x 0,4508 + 1 x 0,5492 = 2,8032, co w przybliżeniu do jedności daje wynik 3  
(ocena w formie opisowej). 

Opinia o sprawozdaniach:    w formie opisowej 

Sprawozdanie Rb-40 Funduszu zostało sporzadzone nieprawidłowo pod względem formalno- 
-rachunkowym z uwagi na wykazanie prawie 10-krotnie wyższych kosztów inwestycyjnych niż 
wynikające z ewidencji księgowej oraz zawyżeniu o 38,3% kosztów własnych Funduszu. 

Ocena ogólna:      w formie opisowej  

                                                           
23 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
24 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
25  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.5.   DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA 
 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

1)   Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 8 416,2  717,0  22 395,8  266,1  3 123,5  

1. Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 1 761,9   -  411,3  23,3   -  

1.1. Rozdział 15012 - Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, z tego: 1 761,9   -  411,3 23,3   -  

1.1.1 § 0690 - Wpływy z różnych opłat  -   -  193,3   -   -  

1.1.2 

§ 0909 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

1 245,5   -  217,4  17,5   -  

2. Dział 720 – Informatyka 17,0   -   -   -   -  

3. Dział 750 - Administracja publiczna 6 637,3  717,0  21 984,5  331,2  3 066,2  

3.1. Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej, z tego: 5 531,0  22,0  3 318,1  60,0  15 082,3  

3.1.1 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 408,3   -  2 779,8  680,8   -  

3.1.2 

§ 0909 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

0,4   -  669,4  167 350,0   -  

3.1.3 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 3 140,0   -  984,3  31,3   -  

3.2. Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, z tego: 1 106,4  695,0  18 666,3  1 687,1  2 685,8  

3.2.1 

§ 0909 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  
lub w nadmiernej wysokości 

595,2  279,0  924,3  155,3  331,3  

3.2.2 § 0929 - Wpływy z pozostałych odsetek 40,7   -  1 310,3  3 219,4   -  

3.2.3 

§ 2009 - 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 dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205 

148,2   -  2 642,1  1 782,8   -  

3.2.4 

§ 6209 - 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 dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 625 

166,0   -  13 383,9  8 062,6   -  
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA 
 

Lp. Wyszczególnienie*  

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1 Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3 
w tym 
niewy-

gasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem, w tym: 238 469,2  253 625,0  240 952,3  228 845,0  -  96,0 90,2 95,0 

1. Dział 150 - Przetwórstwo 
przemysłowe  3,8  -   8,1  7,7  -  202,6 - 95,1 

1.1. Rozdział 15012 - Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości 3,8  -   8,1  7,7  -  202,6 - 95,1 

2. Dział 750 - Administracja 
publiczna 238 434,1  248 440,0   236 629,2  224 546,3   - 94,2 90,4 94,9 

2.1. 

Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej, 
z tego: 

169 479,3  183 244,0  161 348,0  155 866,5   - 92,0 85,1 96,6 

2.1.1 

§ 2008 - 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 

1 350,0   2 158,0  1 269,3  880,9  -  65,3 40,8 69,4 

2.1.2 

§ 2009 - 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 

 650,0  1 168,0   1 233,0  1 007,4  -  155,0 86,3 81,7 

2.1.3 

§ 2830 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

17 854,2  45 245,0  58 436,2   56 727,4  -  317,7 125,4 97,1 

2.1.4 § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 4 550,6  4 391,0  5 138,0   5 137,5  -  112,9 117,0 100,0 

2.1.5 
§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

24 063,1  28 707,0  28 182,8  28 138,0  -  116,9 98,0 99,8 

2.1.6 
§ 4028 - Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

1 441,4 1 847,0 1 790,5 1 784,5 - 123,8 96,6 99,7 

2.1.7 
§ 4029 - Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

802,1 1 579,0 1 269,1 1 223,0 - 152,5 77,5 96,4 

2.1.8 § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 2 022,1 2 352,0 1 923,1 1 922,0 - 95,0 81,7 99,9 

2.1.9 § 4110 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 4 734,8 6 095,0 5 609,6 5 549,4 - 117,2 91,0 98,9 

2.1.10 § 4210 - Zakup materiałów 
I wyposażenia 2 216,9 - - 1 443,7 - 65,1 - - 
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2.1.11 § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 68 209,1 - - 26 090,2 - 38,3 - - 

2.1.12 § 4308 - Zakup usług 
pozostałych 5 007,0 - - 6 676,5 - 133,3 - - 

2.1.13 § 4309 - Zakup usług 
pozostałych 2 071,7 - - 4 220,6 - 203,7 - - 

2.1.14 § 4420 - Podróże służbowe 
zagraniczne 657,3 1 163,0 101,5 1 051,6 - 160,0 90,4 87,5 

2.1.15 § 4540 - Składki do organizacji 
międzynarodowych 1 976,7 1 700,0 1 655,0 1 622,8 - 82,1 95,5 98,1 

2.1.16 § 6050 - Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 831,2 3 880,0 1 604,0 1 593,0 - 191,7 41,1 99,3 

2.1.17 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

17 779,3 10 526,0 1 261,1 1 027,9 - 5,8 9,8 81,5 

2.1.18 
§ 6069 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

188,5 2 546,0 1 886,0 1 762,2 - 934,9 69,2 93,4 

2.1.19 

§ 6230 - Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

2 325,2 - 906,9 906,8 - 39,0 - 100,0 

2.2. 
Rozdział 75077 - Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, 
z tego: 

68 954,7 65 196,0 75 281,2 68 679,8 - 99,6 105,3 91,2 

2.2.1 

§ 2009 - 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 

23 988,4 15 370,0 33 981,0 32 460,1 - 135,3 211,2 95,5 

2.2.2 § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 4 283,3 4 525,0 4 514,0 4 472,7 - 104,4 98,8 99,1 

2.2.3 § 4018 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników  5 981,2 5 943,0 6 158,4 6 155,7 - 102,9 103,6 100,0 

2.2.4 § 4019 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 1 055,5 1 049,0 1 087,1 1 086,3 - 102,9 103,6 99,9 

2.2.5 § 4110 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 758,2 843,0 843,0 774,3 - 102,1 91,9 91,9 

2.2.6 § 4118 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 1 038,2 1 134,0 1 148,0 1 074,7 - 103,5 94,8 93,6 

2.2.7 § 4178 - Wynagrodzenia 
bezosobowe 1 559,3 1 325,0 1 325,0 1 053,2 - 67,5 79,5 79,5 

2.2.8 § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 603,9 - - 842,0 - 139,4 - - 

2.2.9 § 4308 - Zakup usług 
pozostałych 888,5 - - 2 541,7 - 286,1 - - 

2.2.10 

§ 4408 - Opłaty za 
administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

2 995,3 - - 3 057,1 - 102,1 - - 

2.2.11 
§ 6068 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 043,7 154,0 288,6 288,1 - 27,6 187,1 99,8 
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2.2.12 

§ 6209 - 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 625 

19 282,6 17 264,0 11 289,0 9 777,9 - 50,7 56,6 86,6 

3. Dział 752 - Obrona narodowa, 
z tego: 31,3 5 185,0 4 315,0 4 291,0 - 13 709,3 82,8 99,4 

3.1. Rozdział 75212 - Pozostałe 
wydatki obronne 31,3 5 185,0 4 315,0 4 291,1 - 13 709,6 82,8 99,4 

3.1.1 § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 8,7 - - 3 592,4 - 41 292,0 - - 

3.1.2 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

- - 481,0 480,1 - - - 99,8 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz.U. poz. 198). 
3) W przypadku wystąpienia do końca 2019 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu w kolumnie 6, 
jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków.  
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7.7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 27 – INFORMATYZACJA  

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
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.  

  
  

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 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
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 

Ogółemwg statusu 
zatrudnienia3) 
w tym: 

502 48 715,2 8 092,01 538 56 867,8 8 808,52 108,9 

1. 
dział 750 
Administracja 
publiczna 

502 48 715,2 8 092,01 538 56 867,8 8 808,52 108,9 

1.1. 

rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

373 36 547,1 8 172,13 401 44 334,0 9 213,21 112,7 

1.1.1. 

01 – osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

68 4 754,1 5 826,06 67 5 611,4 6 979,38 119,8 

1.1.2. 

02 – osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 

4 504,8 10 515,78 4 573,2 11 941,54 113,6 

1.1.3. 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

301 31 288,2 8 671,53 330 38 149,4 9 633,68 111,1 

1.2. 
Rozdział 75077 
Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa 

129 12 168,1 7 860,53 137 12 533,8 7 623,98 97,0 

1.2.1. 

01 – osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

128 12 046,9 7 843,06 136 12 410,0 7 604,16 97,0 

1.2.2. 11 – żołnierze 
i funkcjonariusze 1 121,2 10 096,17 1 123,8 10 319,00 102,2 
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7.8. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA 
 

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, w tym: 1 207 455,6  1 189 387,0  1 180 867,0  1 168 765,0  96,8  98,3  99,0  

1. 
Dział 150 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

-  -  45,9  43,6   -   -  95,0  

1.1. POIG -  -   45,9  43,6   -   -  95,0  

2. 
Dział 750 
Administracja publiczna 

1 207 455,6  1 189 387,0  1 180 821,1  1 168 721,4  96,8  98,3  99,0  

2.1. POPC 1 207 455,6  1 189 387,0  1 180 821,1  1 168 721,4  96,8  98,3  99,0  

 
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. 
1)   Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz.U. poz. 198). 
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7.9. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CENTRALNA EWIDENCJA 

POJAZDÓW I KIEROWCÓW 

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 

I. 
Zadania wynikające 
z ustawy tworzącej 
fundusz celowy 

84 514,3 274 653,0 274 653,0 191 173,5 325,0 226,2 69,6 69,6 

1. 

Rozwój i 
funkcjonowanie 
Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców 

84 514,3 122 876,0 122 876,0 85 737,6 145,4 101,4 69,8 69,8 

1.1. - koszty bieżące 71 345,9 85 410,0 85 410,0 70 701,6 119,7 99,1 82,8 82,8 

1.2. - koszty inwestycyjne 13 168,4 37 466,0 37 466,0 15 036,0 284,5 114,2 40,1 40,1 

2 
Zadania związane 
z informatyzacją 
państwa 

n.d. 151 777,0 151 777,0 105 436,0 n.d. n.d 69,5 69,5 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. 
Stan funduszu 
na początek roku, 
z tego 

364 500,2 396 156,0 396 156,0 428 395,9 108,7 117,5 108,1 108,1 

1 Środki pieniężne 363 691,8 396 156,0 396 156,0 420 717,3 108,9 115,7 106,2 106,2 

2. Należności 13 019,5 0,0 0,0 12 912,1 0,0 99,2 0,0 0,0 

3. Zobowiązania, z tego: 12 211,1 0,0 0,0 5 233,5 0,0 42,9 0,0 0,0 

II. Przychody 148 409,9 141 961,0 141 961,0 156 920,9 95,7 105,7 110,5 110,5 

1. Dotacje z budżetu 
państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Składki i opłaty 143 177,6 137 961,0 137 961,0 148 747,8 96,4 103,9 107,8 107,8 

3. Pozostałe przychody, 
w tym: 5 232,3 4 000,0 4 000,0 8 173,0 76,4 156,2 204,3 204,3 

3.1 odsetki 5 232,3 4 000,0 4 000,0 6 123,8 76,4 117,0 153,1 153,1 

III. Koszty realizacji zadań 845 14,3 274 653,0 274 653,0 191 173,5 325,0 226,2 69,6 69,6 

1. Dotacje na realizację 
zadań bieżących 2 381,7 20 077,0 18 501,0 15 605,2 843,0 655,2 77,7 84,3 

2. Koszty własne 68 964,1 167 110,0 167 110,0 126 765,1 242,3 183,8 75,9 75,9 

2.1 wynagrodzenia, z tego: 0,0 500,0 500,0 218,2 0,0 0,0 43,6 43,6 

2.1.1 - bezosobowe 0,0 500,0 500,0 218,2 0,0 0,0 43,6 43,6 

2.2. 
składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

0,0 80,0 80,0 25,0 0,0 0,0 31,2 31,2 

2.3. składki na Fundusz 
Pracy 0,0 13,0 13,0 0,2 0,0 0,0 1,3 1,3 

2.4. zakup usług, z tego: 68 801,8 164 702,0 164 702,0 125 685,7 239,4 182,7 76,3 76,3 

2.4.1 - remonty 7,8 300,0 300,0 2,1 3 846,2 26,8 0,7 0,7 

2.4.2 - grupa wydatków 
bieżących jednostki 68 794,0 164 402,0 164 402,0 125 683,6 239,0 182,7 76,4 76,4 

2.5 pozostałe, z tego: 162,3 1 815,0 1 815,0 836,0 1 118,3 515,1 46,1 46,1 

2.5.1 wpłaty do budżetu 
państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 - inne, z tego; 162,3 1 815,0 1 815,0 836,0 1 118,3 515,1 46,1 46,1 

2.5.1.1 - grupa wydatków 
bieżących jednostki 63,2 1 500,0 1 500,0 660,9 2 373,4 1 045,7 44,1 44,1 
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2.5.1.2 
- opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorz. terytorialnego 

0,0 10,0 10,0 0,9 0,0 0,0 9,2 9,2 

2.5.1.3 - składki do organizacji 
międzynarodowych 94,7 200,0 200,0 132,8 211,2 140,2 66,4 66,4 

2.5.1.4 - szkolenia 0,0 100,0 100,0 41,5  0,0 41,5 41,5 

2.5.1.5 Różnice kursowe 3,5 5,0 5,0 0,0 142,9 0,0 0,0 0,0 

3. Koszty inwestycyjne, 
w tym: 13 168,4 87 466,0 89 042,0 48 803,3 664,2 370,6 55,8 54,8 

3.1. 
koszty inwestycyjne 
i wydatki na zakupy 
inwestycyjne 

12 844,8 86 966,0 86 966,0 48 552,1 677,1 0,0 55,8 55,8 

3.2. dotacje inwestycyjne 323,6 500,0 2 076,0 251,2 154,5 77,6 50,2 12,1 

IV. Stan funduszu 
na koniec roku 428 395,9 263 464,0 263 464,0 394 143,2 61,5 92,0 149,6 149,6 

1. Środki pieniężne 420 717,3 263 464,0 263 464,0 380 279,7 62,6 90,4 144,3 144,3 

2. Należności 12 912,1 0,0 0,0 16 703,0 0,0 129,4 0,0 0,0 

3. Zobowiązania 5 233,5 0,0 0,0 2 839,5 0,0 54,3 0,0 0,0 

Część E − Dane uzupełniające 

1 
Wolne środki 
finansowe przekazane 
w 

420 717,3 263 464,0 263 464,0 380 274,4 62,6 90,4 144,3 144,3 

1.1 - depozyty overnight 
(O/N) 18 717,3 10 000,0 10 000,0 75 674,4 53,4 404,3 756,7 756,7 

1.2 - depozyty terminowe 402 000,0 253 464,0 253 464,0 304 600,0 63,1 75,8 120,2 120,2 

 
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 (Dz. U. poz. 198). 
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7.10. 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. Minister Finansów 
8. Minister Cyfryzacji 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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