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1. WPROWADZENIE 
W 2019 r. w części 80 budżetu państwa funkcjonowało, w formie jednostek 
budżetowych, 16 regionalnych izb obrachunkowych (dalej: RIO), wykazanych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium 
i trybu postępowania1 (dalej: rozporządzenie Prezesa RM). Prezesi RIO są 
dysponentami trzeciego stopnia środków budżetu państwa2. Na podstawie  
§ 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r., 
w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów3 
dysponentem części 80 – Regionalne izby obrachunkowe (dalej: część 80) był 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: Minister SWiA). Zgodnie 
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych4 (dalej: ustawa o rio), minister właściwy do spraw 
administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb 
obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem.  

W ramach części 80 finansowano głównie zadania związane z oceną 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia 
legalności, w tym przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich 
wyników, wydawanie rozstrzygnięć nadzorczych oraz opinii w ramach 
ustawowych obowiązków. Finansowano również realizację kontroli gospodarki 
finansowej w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową pod 
względem celowości, gospodarności i rzetelności na podstawie art. 5 ust. 2 
ustawy o rio. 

Dysponent części 80 realizował budżet w układzie zadaniowym w ramach 
jednej funkcji państwa, jednego zadania, jednego podzadania oraz trzech 
działań: Funkcja 1 – Zarządzanie państwem, zadanie 1.10 Weryfikacja 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, podzadanie 1.10.1 
Działania nadzorczo-kontrolne RIO, działania: 1.10.1.1 Wykonywanie działań 
kontrolnych, 1.10.1.2 Wykonywanie działań nadzorczych oraz 1.10.1.3 
Wydawanie opinii. 

W 2019 r. w części 80 dochody wyniosły 2966,3 tys. zł. Wydatki budżetu 
państwa zrealizowano w wysokości 129 479,9 tys. zł, co stanowiło 0,03% 
całości wydatków budżetu państwa. Z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 2364,7 tys. zł. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 (dalej: ustawa o NIK). 
 
 

                                                           
1 Dz. U. Nr 167, poz. 1747. 
2 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.). 

3  Dz. U. z 2020 r. poz. 361, ze zm. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 2137. 
5  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 80  
– Regionalne izby 
obrachunkowe. 

Zakres kontroli: 

- analiza porównawcza 
wykonania planu 
dochodów budżetowych za 
lata 2018 i 2019 i stanu 
należności pozostałych do 
zapłaty; 

- analiza realizacji 
wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków 
europejskich, w tym 
efektów uzyskanych 
w części 80 w wyniku 
wydatkowania środków;  

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

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarządczej, 
dotyczących sporządzania 
sprawozdań; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta 
instrumentów nadzoru nad 
wykonywaniem budżetu 
państwa w części 80. 

Jednostki kontrolowane  

- Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji, 

- RIO w Gdańsku, 
- RIO w Krakowie, 
- RIO w Olsztynie, 
- RIO w Warszawie. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe. 
Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 
przeprowadzonych w MSWiA (dysponent części 80) oraz w regionalnych 
izbach obrachunkowych w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie i Warszawie 
(dysponenci III stopnia). Na ocenę ogólną złożyły się pozytywne oceny 
wykonania budżetu państwa przez Ministra SWiA oraz przez wszystkie 
kontrolowane RIO. 

Kontrola 6,9% wydatków zrealizowanych przez kontrolowane regionalne 
izby obrachunkowe wykazała, że za wyjątkiem trzech nieterminowo 
dokonanych wydatków w łącznej kwocie 22,0 tys. zł, w RIO w Warszawie, 
wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych6 (dalej: ufp) i aktach wykonawczych. 

Dysponent części rozdysponował, zgodnie z przyjętym uprzednio podziałem, 
do podległych dysponentów środki na wydatki budżetowe, a także 
sprawował nadzór i kontrolę, o których mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ufp, jednak 
nie zapobiegło to nieprawidłowościom w RIO w Warszawie, zwłaszcza 
w zakresie dochodzenia należności. W rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności, zaplanowane w układzie 
zadaniowym. 
Stwierdzone przez NIK, w trakcie kontroli w RIO w Warszawie 
nieprawidłowości polegające na braku bieżącej kontroli terminowości 
zapłaty należności oraz nieterminowej realizacji trzech płatności, zgodnie 
z przyjętymi kryteriami oceny nie spowodowały obniżenia oceny wykonania 
budżetu państwa w części 80. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe: 
- 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 terminowo, prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez dysponenta 
części 80 na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych czterech kontrolowanych RIO 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 80 − Regionalne 
izby obrachunkowe  
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Kontrolą objęto również prawidłowość sporządzania przez dysponenta 
części 80 oraz Prezesów RIO sprawozdań Rb-70 o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach. W wyniku tej kontroli stwierdzono niezgodności 
sprawozdań Rb-70 za lata 2008–2019: 

− sporządzonych przez dysponenta części 80 oraz Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi (dysponenta III stopnia) z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Prezesa RM, w zakresie planowanej liczby zatrudnionych 
członków kolegium; 

− sporządzonych przez dysponenta części 80 oraz prezesów regionalnych 
izb obrachunkowych z § 17 pkt 7 i 8 załącznika nr 34 do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej7 (dalej: rozporządzenie Ministra RF), 
w zakresie wykazywania pozaetatowych członków kolegium 
wynagradzanych w ramach umów zlecenia.  

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny nieprawidłowości te nie 
miały wpływu na opinię o sprawozdawczości. 

Przyjęty w MSWiA oraz RIO w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie i Warszawie 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań (z wyjątkiem sprawozdań Rb-70). 

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek w części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe przedstawiono w załączniku nr 6.1. do niniejszej informacji. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe, uwzględniająca opinię o sprawozdawczości, została 
przedstawiona w załączniku nr 6.2. do niniejszej informacji. 

                                                           
7  Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm. 
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3. WNIOSKI  
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe przeprowadzonej w MSWiA, Najwyższa Izba Kontroli 
wnioskowała do Ministra SWiA o zapewnienie prawidłowego sporządzania 
sprawozdań Rb-70 dysponenta części 80 oraz dysponentów III stopnia (w tym 
korektę sprawozdań za 2019 r.) oraz zwiększenie nadzoru nad poprawnością 
ich sporządzania.  

Ponadto, po kontroli przeprowadzonej w RIO w Warszawie, NIK wnioskowała 
do Prezesa RIO w Warszawie o zwiększenie bieżącej kontroli nad realizacją 
dochodów budżetowych oraz o zapewnienie terminowego dokonywania 
wydatków ze środków publicznych, a w przypadku zwłoki w zapłacie, 
o prawidłowe wykazywanie zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniach 
budżetowych.  

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 80  
– REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym  
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, z wynikami z roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 20198 dochody budżetu państwa w części 80 zostały zaplanowane 
w kwocie 2592,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 2966,3 tys. zł, co stanowiło 114,4% 
planu i 93,7% dochodów z roku ubiegłego (3167,4 tys. zł). Dochody pochodziły głównie z wpływów: 
z prowadzenia przez RIO działalności szkoleniowej (2556,4 tys. zł), ze zwrotów kosztów postępowań 
przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(196,2 tys. zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 
charakterze (93,6 tys. zł).  

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto głównie z działalności szkoleniowej oraz sprzedaży 
składników majątkowych. 

W czterech kontrolowanych regionalnych izbach obrachunkowych dochody budżetu państwa 
zrealizowano w 2019 r. w kwocie 678,8 tys. zł (105,1% planu oraz 22,9% dochodów w części 80). 
Dochody osiągnięto głównie z wpływów z prowadzenia przez regionalne izby obrachunkowe 
działalności szkoleniowej – 605,8 tys. zł, tj. 89,2% dochodów ogółem kontrolowanych RIO. 

W RIO w Warszawie NIK stwierdziła nieprawidłowość, polegającą na braku bieżącej kontroli 
terminowości zapłaty należności, co skutkowało powstaniem na 31 grudnia 2019 r. – wbrew 
zasadzie wyrażonej w art. 42 ust. 5 ufp – zaległości z tytułu 43 niezapłaconych faktur za szkolenia, 
w łącznej kwocie 19,1 tys. zł. W trakcie kontroli NIK wprowadzono zarządzeniem Prezesa RIO 
w Warszawie procedury kontroli stanu należności, w których określono m.in. obowiązek 
sporządzania zestawienia należności według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.  

Na koniec 2019 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
80 wystąpiły należności w kwocie 152,2 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 145,8 tys. zł. 
W porównaniu do kwoty zaległości w 2018 r., w 2019 r. kwota zaległości była wyższa o 22,4 tys. zł, 
tj. o 18,2%. Największy wzrost wynikał z niezapłaconych w terminie odsetek (100,8 tys. zł), 
zasądzonych na rzecz RIO w Kielcach od nieterminowej zapłaty odszkodowania za utracone mienie. 
Zaległościami były także niezapłacone kary pieniężne nałożone w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (19,7 tys. zł), nieuregulowane koszty szkoleń przeprowadzonych przez RIO 
w Warszawie (19,1 tys. zł) oraz nieuregulowane zwroty kosztów postępowań przed regionalnymi 
komisjami orzekającymi, działającymi przy regionalnych izbach obrachunkowych (6,2 tys. zł). 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 6.3. do niniejszej informacji. 

Zestawienie wykonania planu dochodów przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe 
w 2019 r. zawarto w załączniku nr 6.4. do niniejszej informacji. 

 

 

 

 

 

                                                           
8  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
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4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 80 zostały zrealizowane w 2019 r. w kwocie 129 479,9 tys. zł, 
co stanowiło prawie 100,0% planu po zmianach (129 529,0 tys. zł). W porównaniu do kwoty 
wydatków w roku 2018, w 2019 r. nastąpił wzrost wydatków o 5400,8 tys. zł, tj. o 4,4%, głównie 
na inwestycje budowlane w RIO w Łodzi, na remonty siedzib izb oraz na zakup materiałów 
i wyposażenia. 

W części 80 nie były przyznane środki z rezerw oraz nie blokowano środków. Minister, w planach 
wydatków RIO, dokonał zmian 126 decyzjami na kwotę 7378,2 tys. zł, bez zmiany wysokości ogólnej 
kwoty wydatków. Zmian dokonano zgodnie z art. 171 ufp. 

W czterech kontrolowanych regionalnych izbach obrachunkowych wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w 2019 r. w kwocie 36 606,6 tys. zł (28,3% wydatków części 80), co stanowiło 100% 
wydatków według planów po zmianach w tych jednostkach. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 6.5. do niniejszej informacji. 

Zestawienie wykonania planu wydatków przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe 
w 2019 r. zawarto w załączniku nr 6.6. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 80 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 170,9 tys. zł (0,1% wydatków w części), 
co stanowiło 100,0% planu po zmianach. W porównaniu do kwoty wydatków w 2018 r. 
(125,6 tys. zł) wydatki te były wyższe o 45,3 tys. zł, tj. o 36,1%. Przeznaczono je m.in. na koszty 
podróży służbowych członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych niebędących pracownikami RIO, odpraw dla pracowników powołanych do Terytorialnej 
Służby Wojskowej, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz 
wynikające z przepisów bhp świadczenia rzeczowe dla pracowników.  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 124 858,4 tys. zł (96,4% wydatków w części), 
tj. prawie 100% planu po zmianach. W porównaniu do kwoty wydatków w 2018 r. (120 515,3 tys. zł) 
wydatki były wyższe o 4343,1 tys. zł, tj. o 3,6%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków 
stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 353,3 tys. zł (prawie 100% 
planu po zmianach) oraz na zakupy towarów i usług – 14 241,7 tys. zł (prawie 100% planu 
po zmianach). Wydatki na wynagrodzenia (z pochodnymi) wzrosły w porównaniu do kwoty 
wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. o 2055,7 tys. zł, tj. o 2,1%.  

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w części 80 wyniosło 1217 osób i było niższe w porównaniu do 
przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o 23 osoby (w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń nastąpił spadek o 26 osób, a w grupie etatowych członków kolegiów RIO 
wzrost o trzy osoby). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego 
w 2019 r. wyniosło 5833,50 zł i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2018 r. 
(5607,00 zł) było wyższe o 226,50 zł, tj. o 4,0%. 

NIK zauważa, że w 2019 r. w RIO zatrudnionych było łącznie 215 członków kolegiów, tj. o 21 osób 
mniej od liczby członków kolegiów przewidzianej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa RM9. 
Tylko w przypadku sześciu RIO obsada tych stanowisk była pełna10. 

Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker wyjaśnił, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa 
określenie liczby członków w poszczególnych izbach ma charakter postulatywny, oczekiwany przez 
prawodawcę i jest skorelowany m.in. z liczbą jednostek podlegających nadzorowi w obszarze działania 
danej izby. Norma ta nie ma jednak charakteru bezwzględnie wiążącego, stanowiącego o stałym 
utrzymaniu postulowanej liczby członków, gdyż faktyczny stan jest uzależniony od wielu czynników, 
w tym m. in. fluktuacji kadr, potrzeb izby etc. Z uwagi na okoliczności obiektywne i niezależne od tak 
samych izb, jak i od Ministra SWiA (takie jak przechodzenie członków na emeryturę, chęć zmiany pracy 

                                                           
9  Niższa liczba członków kolegiów od przewidzianej w załączniku do rozporządzenia Prezesa RM wystąpiła 

w następujących RIO: w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Krakowie o trzy osoby, w Bydgoszczy, Rzeszowie i Szczecinie 
o dwie osoby, w Opolu, Poznaniu i w Warszawie o jedną osobę. 

10  W RIO: w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 
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i rozwoju zawodowego, zgon, czy przedłużające się procedury konkursowe) stałe utrzymywanie takiego 
stanu liczebnego bardzo często nie jest możliwe. 

Przyjmując złożone wyjaśnienia, NIK wskazuje na możliwość wystąpienia utrudnień 
w funkcjonowaniu niektórych RIO w związku z wakatami na ww. stanowiskach. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2019 r. zostały zawarte w załączniku nr 6.7. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4450,6 tys. zł (3,4% wydatków w części), co stanowiło 
99,8% planu po zmianach. W porównaniu do kwoty wydatków w 2018 r., wydatki te były wyższe 
o 1012,4 tys. zł, tj. o 29,4%. Wzrost wydatków wynikał m. in. ze zwiększenia środków na przebudowę 
budynku na siedzibę RIO w Łodzi. W ramach tej grupy wydatkowano na inwestycje 2914,1 tys. zł 
(99,9% planu po zmianach), a na zakupy inwestycyjne 1536,5 tys. zł (99,7% planu po zmianach). 
W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z czterech zadań na kwotę 304,0 tys. zł, a wprowadzono 
do planu pięć nowych zadań, wykonanych na kwotę 161,9 tys. zł. 

Zobowiązania w części 80 na koniec 2019 r. wyniosły 7439,6 tys. zł i były wyższe o 254,8 tys. zł, 
tj. o 3,5% niż kwota zobowiązań na koniec 2018 r. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (7192,3 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 
2019 r. nie wystąpiły. 

Badaniem objęto prawidłowość realizacji, przez cztery kontrolowane regionalne izby obrachunkowe, 
wydatków budżetu państwa w łącznej kwocie 2533,0 tys. zł (bieżących pozapłacowych  
– 2017,9 tys. zł i majątkowych – 515,1 tys. zł), co stanowiło 6,9% wydatków kontrolowanych 
jednostek oraz 31,9% ich wydatków pozapłacowych i 2,0% wydatków w części 80. W ramach tej 
próby zbadano prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania 
wyłączeń określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11 
(dalej: Pzp). Badaniem objęto także zgodność z procedurami Pzp jednego postępowania na zakup 
komputerów (289,1 tys. zł) przeprowadzonego przez RIO w Warszawie w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami 
finansowymi, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostek oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (za wyjątkiem, opisanej poniżej, nieprawidłowości stwierdzonej w RIO w Warszawie). 

Tylko w jednej z objętych kontrolą RIO (w Warszawie) udzielano zamówień według procedur 
określonych w Pzp (cztery zamówienia), natomiast w pozostałych nie było konieczności stosowania 
takich procedur, gdyż szacunkowe wartości zamówień nie przekraczały równowartości kwoty 
30 tys. euro. W kontrolowanych RIO wyboru trybu udzielania zamówień publicznych i wyłączenia 
stosowania Pzp dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W działalności RIO w Warszawie NIK stwierdziła nieprawidłowości polegające na: 

- dokonaniu trzech wydatków w łącznej kwocie 22,0 tys. zł. po terminie, wynikającym z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp. Dwie raty podatku 
od nieruchomości, w łącznej kwocie 2,2 tys. zł zapłacono sześć i 18 dni po terminie płatności, 
a fakturę na kwotę 19,8 tys. zł zapłacono cztery dni po terminie. Kontrahenci nie naliczyli, a RIO 
nie zapłaciła odsetek z tytułu nieterminowych płatności;  

- złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości 12 dni po terminie, wynikającym z art. 6 ust. 9 
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych12. 

W związku z nieterminową płatnością drugiej raty podatku od nieruchomości, kwota 1,1 tys. zł 
powinna zostać wykazana jako zobowiązanie wymagalne w sprawozdaniu miesięcznym Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa, za okres sprawozdawczy do końca lutego 2019 r. 
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na roczne sprawozdania budżetowe. 

Przyczyną ww. nieprawidłowości były błędy pracowników i przeoczenie obowiązujących terminów.  

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2019 r. wydatki środków europejskich w części 80 zostały zrealizowane w kwocie 2364,7 tys. zł, 
co stanowiło 100,0% planu po zmianach. Całość wydatków stanowiła kwota przekazana przez 
                                                           
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
12  Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. 
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dysponenta części 80 do RIO w Łodzi, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju13 ze środków z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98) na realizację 
projektu Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28D w Łodzi na potrzeby RIO w Łodzi, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014–2020. 

Otrzymane środki ze wskazanej rezerwy celowej zostały wykorzystane w całości, zgodnie 
z przepisami ufp i przeznaczeniem rezerwy. 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 UE z wykonania planu wydatków 
budżetu środków europejskich w części 80, wynikające z planu limity wydatków nie zostały 
przekroczone.  

W 2018 r. w części 80 nie realizowano wydatków ze środków europejskich. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki zostały poniesione na działalność 16 RIO, dotyczącą w szczególności weryfikacji gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która miała na celu poprawę jakości ich 
funkcjonowania tym zakresie.  

W efekcie zrealizowanych przez RIO wydatków majątkowych (6815,3 tys. zł w tym: 4450,6 tys. zł 
z budżetu państwa i 2364,7 tys. zł z budżetu środków europejskich) m.in.: 

− dokonano częściowej przebudowy budynku przy ul. Ogrodowej 28D w Łodzi z przeznaczeniem 
na siedzibę RIO m.in. poprzez: wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, postawienie ścianek 
działowych, okablowanie sieci elektrycznej, wykonanie przepompowni ścieków i podłączenie do 
kanalizacji zewnętrznej - 5203,6 tys. zł; 

− zakupiono sprzęt informatyczny w dziesięciu RIO (w: Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 
Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze) – 776,5 tys. zł; 

− zakupiono dziesięć samochodów służbowych w ośmiu RIO (w: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, 
Lublinie, Opolu, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu) – 675,6 tys. zł; 

− zmodernizowano parking i ogrodzono teren nieruchomości RIO w Poznaniu, przebudowano 
pomieszczenia biura podawczego w RIO w Katowicach i zbudowano system sieci strukturalnej 
i zasilania dedykowanego (sieć LAN) w RIO w Rzeszowie – 75,2 tys. zł. 

Badania, obejmujące realizowane w części 80 zadanie 1.10 Weryfikacja gospodarki finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowane w ramach tego zadania podzadanie 1.10.1 
Działania nadzorczo-kontrolne RIO (z trzema przypisanymi działaniami), pod względem 
prawidłowości określenia mierników realizacji celów, rzetelności monitoringu mierników oraz 
stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów wykazały, że: 

- cele zadania i podzadania zostały określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej14; 

- miernik Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów 
kontrolowanych – w szt., odnoszący się do realizacji celu zadania 1.10 nie zapewniał rzetelnego 
pomiaru celu tego zadania, tj. poprawy jakości funkcjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej, a tym samym nie spełniał wymogu zawartego 
w nocie budżetowej, aby cele i mierniki służyły rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie 
efektywności lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym (miernik został 
dostosowany do ustawowych wymagań dopiero na etapie planowania budżetu na 2020 r. 
– szczegółowy opis zawarto poniżej przy informacji o realizacji wniosków pokontrolnych); 

- miernik Liczba przeprowadzonych kontroli oraz objętych nadzorem uchwał i zarządzeń jednostek 
samorządu terytorialnego – w szt., odnoszący się do realizacji celu podzadania 1.10.1, został 
określony zgodnie z wymaganiami noty budżetowej; 

- monitoring mierników prowadzony był przez prezesów poszczególnych RIO oraz przez 
dysponenta głównego w trybie półrocznym na podstawie danych gromadzonych 
w poszczególnych RIO; 

                                                           
13  Decyzja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju IP6.972.249.2019.6BE-20.PBQ z 24 października 2019 r. 
14  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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- wartość miernika realizacji celu zadania 1.10 Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych 
w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych – w szt. (wartość średnia z 16 RIO) 
wyniosła 1077 szt. i była nieco niższa niż planowano (97,9% planu po zmianach), a wartość 
miernika realizacji celu podzadania 1.10.1 Liczba przeprowadzonych kontroli oraz objętych 
nadzorem uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego – w szt. wynosiła 181 769 szt. 
i była nieco wyższa od wartości planowanej (104,4% planu po zmianach). 

W ramach realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych przez NIK po kontroli wykonania 
budżetu państwa w 2017 i 2018 r.15, dysponent części 80, dostosował miernik realizacji celu zadania 
1.10 do wymagań noty budżetowej16. Nowy miernik Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych 
do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych 
w danym roku w %)17 spełnia te wymagania, co oznacza, że wnioski NIK zostały zrealizowane. 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 80, dokonując m.in. okresowych ocen wykonania planu dochodów i wydatków 
w trybie półrocznym oraz analiz dotyczących wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2018 r., NIK zwróciła uwagę, że od 2014 r. w nadzorowanej przez Ministra SWiA – RIO w Kielcach, 
stanowisko prezesa tej izby nie zostało obsadzone zgodnie z trybem określonym w ustawie o rio. 
Wakat ten pojawił się w związku ze śmiercią osoby ówcześnie piastującej to stanowisko, a RIO 
w Kielcach kierował Zastępca Prezesa. W związku z długotrwałą bezskutecznością organu 
nadzorującego (MSWiA), deklarującego brak władczych możliwości oddziaływania na RIO w sprawie 
powoływania członków kolegiów i prezesów RIO, NIK wystąpiła także z wnioskiem do Rady Ministrów, 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustawowego określenia mechanizmów 
przeciwdziałających sytuacji, w której kolegium regionalnej izby obrachunkowej nie podejmuje działań 
w celu wyboru prezesa izby w trybie określonym w ustawie o rio.  

W toku obecnej kontroli ustalono, że stanowisko prezesa RIO w Kielcach nadal nie zostało obsadzone 
w trybie określonym w ustawie o rio. Od 2017 r. również nie zostały obsadzone trzy wakaty 
z dziewięciu stanowisk członków kolegium i – pomimo upływu 30-dniowego terminu od powstania 
wakatów – nie organizowano konkursów na te stanowiska18. Także MSWiA, po kontroli 
pzreprowadzonej w RIO w Kielcach w 2019 r., zwróciło uwagę na problem nieobsadzenia 
kluczowych stanowisk i wnioskowało o niezwłoczne ogłoszenie konkursów. W odpowiedzi, kierujący 
RIO w Kielcach Zastępca Prezesa po początkowych deklaracjach uruchomienia procedur 
konkursowych podał, że takie konkursy nie zostaną ogłoszone, do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania prokuratorskiego, które toczy się w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw 
w związku z postępowaniami konkursowymi na prezesa RIO w Kielcach w 2014 r. i 2016 r.  

Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker zadeklarował, że aby wyegzekwować realizację 
wniosków sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez MSWiA, uwzględniając 
przedstawione wyjaśnienia, okoliczności sprawy, zwrócę się odrębnym pismem do Zastępcy prezesa RIO 
w Kielcach o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do ogłoszenia konkursów na stanowiska 
członków Kolegium, a następnie na prezesa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – bez 
zbędnej zwłoki, po unormowaniu sytuacji epidemicznej w kraju. MSWiA oczekując, że konkurs na 
stanowisko prezesa RIO w Kielcach odbędzie się w nieodległej perspektywie czasowej, wstrzymuje 
się od dalszych analiz celowości wdrażania rozwiązań legislacyjnych rekomendowanych przez NIK.  

Zdaniem NIK, wobec wieloletniej nieskuteczności podejmowanych przez MSWiA działań 
nadzorczych i dyscyplinujących kierownictwo RIO w Kielcach do rozwiązania istotnych problemów 
kadrowych, celowe jest kontynuowanie analiz w kierunku stworzenia warunków do realizacji, 
sformułowanego przez NIK, wniosku de lege ferenda. Zaznaczyć przy tym należy, że postępowanie 
prowadzone przez prokuraturę, nie stanowi formalnej przeszkody w powołaniu prezesa RIO 
                                                           
15  NIK dwukrotnie wnioskowała o dokonanie korekty miernika zadania 1.10, stosowanie do wymogów zawartych w nocie 

budżetowej. 
16  W Zestawieniu propozycji aktualizacji celów i mierników na 2020 r. BZCM – załącznik nr 39 do noty budżetowej 

(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – Dz. U. poz. 183, ze zm.). 

17  Cel i miernik zadania 1.10 został zmieniony uchwałą Nr 7/2019 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 
30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/2014 KRRIO z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie budżetów regionalnych 
izb obrachunkowych w układzie zadaniowym, która weszła w życie z dniem podjęcia. 

18  Podany termin wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby 
obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396, ze zm.), zgodnie z którym ogłoszenie konkursu na wakujące stanowisko członka 
kolegium następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powstania wakatu na stanowisku członka kolegium izby. 
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w Kielcach w trybie określonym w ustawie o rio. Analizy prawnych uwarunkowań powołań 
prezesów RIO oraz członków kolegiów warto pogłębić wobec faktu, że aż w 10 regionalnych izbach 
obrachunkowych występuje problem niepełnej obsady na stanowiskach członków kolegiów.  

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sprawozdań za 2019 r. – łącznych sporządzonych przez dysponenta 
części 80 – Regionalne izby obrachunkowe oraz jednostkowych sporządzonych przez prezesów 
skontrolowanych regionalnych izb obrachunkowych: 

- 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).  

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach łącznych sporządzonych przez dysponenta 
części były zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych dysponentów III stopnia 
(Prezesi RIO). Wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zgodnie z przepisami rozporządzeń: 
Ministra RF oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych19 i z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym20. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek RIO w: Gdańsku, 
Krakowie, Olsztynie i Warszawie, były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań (za wyjątkiem sprawozdań Rb-70, opisanych poniżej).  

Kontrolą objęto również prawidłowość sprawozdań Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
sporządzonych przez dysponenta części 80 oraz Prezesów RIO. 

Ustalono, że w sprawozdaniach Rb-70 Prezesa RIO w Łodzi (dysponenta III stopnia) sporządzanych 
od 2008 r. do 2019 r. wykazywano, niezgodną z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Prezesa RM, 
planowaną liczbę członków kolegium (status zatrudnienia 12)21. Ustalono, że w planie po zmianach 
podawano 18, zamiast 17 zatrudnionych. Dysponent części 80 przyjmował błędne dane z tych 
sprawozdań do sprawozdań łącznych za powyższe lata, w związku z czym w planie po zmianach 
podano 237, zamiast 236 zatrudnionych. 

Rozbieżności wynikały z omyłki popełnionej w 2007 r. przy opracowywaniu projektu planu 
wydatków RIO w Łodzi na rok 2008. W trakcie kontroli NIK, pismem z dnia 26 lutego 2020 r. 
dysponent części 80 polecił Prezesowi RIO w Łodzi niezwłoczne urealnienie średniorocznego poziomu 
zatrudnienia dostosowującego średnioroczny poziom zatrudnienia, który będzie prezentowany w Rb-70 
do liczby członków kolegium wynikającej z rozporządzenia. 

Zdaniem NIK, powyższa nieprawidłowość wskazuje na nie w pełni skuteczny nadzór dysponenta 
części 80 nad procesem weryfikacji sprawozdań Rb-70. 

                                                           
19  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
20  Dz. U. z 2020 r. poz. 704. 
21  W latach 2018–2019 klasyfikowano etatowych członków kolegiów jako zatrudnionych o statusie zatrudnienia 12, w latach 

poprzednich o statusie zatrudnienia 11. 
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Stwierdzono również, że w sprawozdaniach Rb-70 dysponenta części 80 i poszczególnych RIO, jako 
planowaną liczbę członków kolegium (plan po zmianach – status zatrudnienia 12)22 wskazywano 
pełny limit zatrudnienia członków kolegiów wynikający z rozporządzenia Prezesa RM, który jest 
sumą etatowych i pozaetatowych członków kolegiów. Do tej liczby etatów odnoszono planowane 
wydatki na wynagrodzenia jedynie etatowych członków kolegiów. Zgodnie z § 17 pkt 7 i 8 załącznika 
nr 34 do rozporządzenia Ministra RF, w sprawozdaniu Rb-70 nie przewidziano wykazywania 
pozaetatowych członków kolegium wynagradzanych w ramach umów zlecenia. Wykazuje się 
natomiast etatowych członków kolegium, na których jednostka sprawozdawcza otrzymała 
wynagrodzenia osobowe23. Ustalono, że taki stan utrzymywał się w latach 2008–2019.  

W wyjaśnieniach wskazano m.in., że ustalenie limitu zatrudnienia etatowych członków kolegiów na 
poziomie wynikającym z liczby etatów określonych w rozporządzeniu Prezesa RM miało na celu 
stworzenie warunków do kształtowania, przez prezesów izb, struktury zatrudnienia członków 
kolegiów. 

Zdaniem NIK, praktyka wskazana w wyjaśnieniach jest niezgodna z przepisami o sprawozdawczości 
budżetowej, w których nie przewidziano wykazywania pozaetatowych członków kolegiów. Ponadto 
odnoszenie wydatków na wynagrodzenia etatowych członków kolegiów do planu zatrudnienia 
stanowiącego sumę liczby etatowych i pozaetatowych członków kolegium zniekształca informację 
o planowanym średnim wynagrodzeniu etatowego członka kolegium. 

 
 

                                                           
22  Patrz przypis 21. 
23  W sprawozdaniu Rb-70 dysponent części 80 – w pozycji plan po zmianach podał 237 osób, mimo, że było 

17 pozaetatowych członków kolegium. W Rb-70 dla następujących RIO podano odpowiednio: w Opolu dziewięć osób 
(przy czterech pozaetatowych członkach kolegium), w Katowicach i we Wrocławiu po 17 osób (przy trzech 
pozaetatowych członkach kolegium w obu izbach), w Lublinie 17 i Poznaniu 21 (przy dwóch pozaetatowych członkach 
kolegium w obu izbach), w Białymstoku 13, Szczecinie 11 i w Warszawie 27 (przy jednym pozaetatowym członku 
kolegium w tych trzech izbach). 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
15 kwietnia 2020 r. W wystąpieniu NIK wniosła o:  
− skorygowanie sprawozdań Rb-70 dysponenta części 80 oraz dysponenta III stopnia (Prezesa RIO 

w Łodzi) za 2019 r. w zakresie planowanej liczby członków kolegiów, 
− ujmowanie w sprawozdaniach Rb-70 w planie zatrudnienia wyłącznie etatowych członków 

kolegiów, 
− zwiększenie nadzoru nad poprawnością sporządzania sprawozdań Rb-70. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem 
z 30 kwietnia 2020 r. poinformował, że 21 kwietnia 2020 r. Prezes RIO w Łodzi przedłożył korektę 
sprawozdania RB-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od początku roku do końca IV kwartału 
2019 r., w której skorygowano plan zatrudnienia osób o statusie 12 – etatowi członkowie kolegiów 
regionalnych izb obrachunkowych z liczby 18 do liczby 17, a następnie 22 kwietnia 2020 r. 
dysponent części sporządził korektę sprawozdania łącznego, w której również skorygował plan 
zatrudnienia osób o statusie 12, a Dyrektor Departamentu Budżetu zobowiązał prezesów RIO, 
aby w sprawozdaniach Rb-70 ujmowali w planie zatrudnienia wyłącznie etatowych członków 
kolegiów. Poinformował także, że wzmocniony zostanie nadzór nad prawidłowością sporządzania 
sprawozdań Rb-70, a w procesie sprawdzania prawidłowości przedkładanych przez RIO sprawozdań 
weryfikowany będzie również plan zatrudnienia w kolegium izby pod kątem ujmowania jedynie 
etatowych członków kolegiów z pominieciem pozaetatowych członków kolegiów. 

Minister poinformował również, że pismem z 31 marca 2020 r. wystąpił do Zastępcy Prezesa RIO 
w Kielcach o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do ogłoszenia konkursów na stanowiska 
członków Kolegium, a następnie na prezesa RIO w Kielcach – bez zbędnej zwłoki, po unormowaniu 
sytuacji epidemicznej w kraju. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa RIO w Warszawie z 27 marca 2020 r., NIK 
wniosła o: 
− zwiększenie bieżącej kontroli nad realizacją dochodów budżetowych, 
− zapewnienie terminowego dokonywania wydatków ze środków publicznych, a w przypadku 

zwłoki w zapłacie, prawidłowe wykazywanie zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniach 
budżetowych.  

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes RIO w Warszawie, pismem z 16 kwietnia 2020 r., 
poinformował NIK o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Podał m.in. że Główna Księgowa 
została zobowiązana do bieżącej kontroli nad realizacją dochodów budżetowych, a wydane przez 
Prezesa RIO zarządzenie w sprawie kontroli stanu należności zapewni nadzór nad stanem należności 
według stanu na ostatni dzień miesiąca. Ponadto, pracownicy Izby zostali zobowiązani 
do realizowania obiegu dokumentów, ich sprawdzenia i dokonywania płatności w obowiązujących 
terminach. W przypadku zwłoki w zapłacie, pracowników Izby zobowiązano również 
do wykazywania zobowiązań wymagalnych w sprawozdawczości, zgodnie ze stanem faktycznym 
i księgowym. 

W wystąpieniach skierowanych do Prezesów RIO w Gdańsku, Krakowie i Olsztynie24 nie 
sformułowano wniosków pokontrolnych. 

 

                                                           
24  Wystąpienia z: 13 marca 2020 r. (RIO w Gdańsku), 26 marca 2020 r. (RIO w Krakowie) i 2 marca 2020 r. 

(RIO w Olsztynie). 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1.  WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY 

OBRACHUNKOWE 
 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
I Administracji 

Mariusz Kamiński P 
Departament 
Administracji 
Publicznej NIK 

2. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Gdańsku 

Luiza Budner-Iwanicka P Delegatura NIK 
w Gdańsku 

3. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Krakowie 

Mirosław Legutko P Delegatura NIK 
w Krakowie 

4. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Olsztynie 

Iwona Bendorf-Bundorf P Delegatura NIK 
w Olsztynie 

5. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Warszawie 

Wojciech Tarnowski P Delegatura NIK 
w Warszawie 

*) Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O – w formie opisowej, N − negatywna 
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6.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

Oceny wykonania budżetu w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe dokonano stosując kryteria25 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku26. 

Dochody (D):      2966,3 tys. zł.  
Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej planowanie i realizacja dochodów w części 80 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):    131 844,6 tys. zł  

Łączna kwota (G = W):     131 844,6 tys. zł 

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

Stwierdzona w RIO w Warszawie nieprawidłowość polegająca na nieterminowym realizowaniu płatności 
nie wpłynęła na obniżenie oceny cząstkowej realizacji wydatków. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (5)  

Łączna ocena wydatków ŁO:    pozytywna (5) 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezgodności sprawozdań Rb-70 o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach za lata 2008-2019 sporządzonych przez dysponenta części 80 oraz Prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (dysponenta III stopnia) z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Prezesa RM, w zakresie planowanej liczby zatrudnionych członków kolegium oraz niezgodności 
sprawozdań Rb-70 sporządzonych przez dysponenta części 80 oraz prezesów regionalnych izb 
obrachunkowych z § 17 pkt 7 i 8 załącznika nr 34 do rozporządzenie Ministra RF, w zakresie 
wykazywania pozaetatowych członków kolegium wynagradzanych w ramach umów zlecenia. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowości te nie miały wpływu na opinię 
o sprawozdawczości. 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 
 
 
 

  

                                                           
25  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
26  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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6.3.  DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 80, w tym: 3 167,4 2 592,0 2 966,3 93,7 114,4 

1. dział 750 - Administracja 
publiczna 3 167,4 2 592,0 2 966,3 93,7 114,4 

1.1. Rozdział 75015 – Regionalne 
izby obrachunkowe 3 167,4 2 592,0 2 966,3 93,7 114,4 

1.1.1. 

§ 0570 - Wpływy z tytułu 
grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób 
fizycznych 28,1 6,0 43,3 154,1 721,7 

1.1.2. 

0580 - Wpływy z tytułu 
grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 0,8 0,0 3,0 375,0 - 

1.1.3. 

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat 
i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 1,0 0,0 0,4 40,0 - 

1.1.4. 

0640 - Wpływy z tytułu 
kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów 
upomnień 0,1 0,0 0,1 100,0 - 

1.1.5. § 0690 - Wpływy z różnych 
opłat 188,2 192,0 196,2 104,3 102,2 

1.1.6. 

0750 - Wpływy z najmu 
i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 101,6 107,0 93,6 92,1 87,5 

1.1.7. 0830 - Wpływy z usług 2 754,2 2 265,0 2 556,4 92,8 112,9 

1.1.8. 0870 - Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 60,1 3,0 50,5 84,0 1683,3 

1.1.9. § 0920 - Wpływy z pozostałych 
odsetek 8,9 10,0 9,1 102,2 91,0 

1.1.10. 
§ 0940 - Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 14,3 2,0 6,8 47,6 340,0 

1.1.11. 
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających 
z umów 0,0 0,0 1,7 - - 

1.1.12. § 0970 - Wpływy z różnych 
dochodów 10,1 7,0 5,2 51,5 74,3 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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6.4.  WYKONANIE PLANU DOCHODÓW PRZEZ REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

W 2019 R. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 

5;3 5;4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Białymstoku 159,2 108,0 144,1 90,52 133,43 

2. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Bydgoszczy 224,1 105,0 148,5 66,27 141,43 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Gdańsku 283,1 215,0 185,3 65,4 86,19 

4. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach 274,3 173,0 176,7 64,42 102,14 

5. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach 204,1 200,0 241,0 118,08 120,50 

6. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie 90,4 91,0 150,2 166,15 165,05 

7. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Lublinie 123,0 92,0 118,9 96,67 129,24 

8. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Łodzi 153,6 137,0 146,7 95,51 107,08 

9. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Olsztynie 125,0 138,0 138,6 110,88 100,43 

10. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Opolu 305,8 282,0 282,6 92,41 100,21 

11. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu 363,0 329,0 392,2 108,04 119,21 

12. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Rzeszowie 104,8 90,0 91,9 87,69 102,11 

13. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie 43,5 34,0 25,5 58,62 75,00 

14. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie 216,0 202,0 204,7 94,77 101,34 

15. Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu 220,9 161,0 288,3 130,51 179,07 

16. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Zielonej Górze 276,5 235,0 231,2 83,62 98,38 

Ogółem 3 167,4 2 592,0 2 966,3 93,65 114,44 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznych sprawozdań Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
Dane z tabeli mogą się nie sumować na kwoty ogółem, co wynika z zaokrągleń kwot. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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6.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

Lp. Wyszczególnienie*  

2018 2019 

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

w tym 
nie-
wy-

gasa-
jące 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 80, w tym: 124 079,1 129 529,0 129 529,0 129 479,9  0,0 104,4 100,0 100,0 

1. Dział 750 - Administracja 
publiczna 124 079,1 129 529,0 129 529,0 129 479,9  0,0 104,4 100,0 100,0 

1.1. 
Rozdział 75015  
- Regionalne izby 
obrachunkowe, w tym: 124 079,1 129 529,0 129 529,0 129 479,9  0,0 104,4 100,0 100,0 

1.1.1. 
§ 3020 - Wydatki osobowe 
niezaliczone 
do wynagrodzeń 112,7 102,0 160,8 160,8 0,0  142,7 157,6 100,0 

1.1.2. § 3030 - Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 12,9 18,0 10,1 10,1 0,0  78,3 56,1 100,0 

1.1.3. § 4000 - Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0,0 10 474,0 12 295,9 0,0 0,0  -  0,0 0,0 

1.1.4. § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 77 722,6 79 300,0 79 498,2 79 497,1  0,0 102,3 100,2 100,0 

1.1.5. § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 5 742,1 6 562,0 5 703,4 5 701,4 0,0  99,3 86,9 100,0 

1.1.6. § 4110 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 13 526,1 13 997,0 13 820,3 13 807,7 0,0  102,1 98,6 99,9 

1.1.7. § 4120 - Składki 
na Fundusz Pracy 1 306,7 1 844,0 1 349,8 1 347,1 0,0  103,1 73,1 99,8 

1.1.8. 

§ 4140 - Wpłaty 
na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 406,5 0,0 450,7 449,4 0,0  110,6 -  99,7 

1.1.9. § 4170 - Wynagrodzenia 
bezosobowe 3 764,3 4 337,0 3 943,5 3 942,9 0,0  104,7 90,9 100,0 

1.1.10. § 4210 - Zakup materiałów 
i wyposażenia 3 064,8 0,0 0,0 3 513,0 0,0  114,6 -  -  

1.1.11. § 4220 - Zakup środków 
żywności 36,4 0,0 0,0 38,5 0,0  105,8 -  -  

1.1.12. § 4260 - Zakup energii 1 208,8 0,0 0,0 1 239,6 0,0  102,5 -  -  

1.1.13. § 4270 - Zakup usług 
remontowych 437,2 2 010,0 1 956,7 1 955,3 0,0  447,2 97,3 99,9 

1.1.14. § 4280 - Zakup usług 
zdrowotnych 68,9 0,0 0,0 79,5 0,0  115,4 -  -  

1.1.15. § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 4 216,5 0,0 0,0 4 610,5 0,0  109,3 -  -  

1.1.16. 
§ 4360 - Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 555,9 0,0 0,0 543,4  0,0 97,8 -  -  

1.1.17. § 4380 - Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -   - 

1.1.18. 
§ 4390 - Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 61,6 0,0 0,0 61,1 0,0  99,2 -  -  

1.1.19. 

§ 4400 - Opłaty 
za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 2 225,9 0,0 0,0 2 200,8 0,0  98,9 -  -  

1.1.20. § 4410 - Podróże służbowe 
krajowe 3 059,2 3 104,0 3 008,1 3 000,2 0,0  98,1 96,7 99,7 

1.1.21. § 4420 - Podróże służbowe 
zagraniczne 33,9 62,0 16,3 16,2 0,0  47,8 26,1 99,4 

1.1.22. § 4430 - Różne opłaty 
i składki 257,2 264,0 261,5 261,5 0,0  101,7 99,1 100,0 

1.1.23. 
§ 4440 - Odpisy 
na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 1 631,0 1 746,0 1 675,8 1 675,7 0,0  102,7 96,0 100,0 

1.1.24. § 4480 - Podatek 
od nieruchomości 166,2 197,0 168,1 168,1 0,0  101,1 85,3 100,0 
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1.1.25. § 4510 - Opłaty na rzecz 
budżetu państwa 62,0 82,0 61,0 61,0 0,0  98,4 74,4 100,0 

1.1.26. 
§ 4520 - Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 111,9 135,0 117,5 116,5 0,0  104,1 86,3 99,1 

1.1.27. 
§ 4540 - Składki 
do organizacji 
międzynarodowych 43,5 48,0 43,1 43,1 0,0  99,1 89,8 100,0 

1.1.28. 
§ 4610 - Koszty 
postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 3,2 0,0 4,8 4,8 0,0  150,0  - 100,0 

1.1.29. 

§ 4700 - Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 801,3 607,0 524,8 524,1 0,0  65,4 86,3 99,9 

1.1.30. 
§ 6050 - Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 2 342,4 3 101,0 282,3 278,9 0,0  11,9 9,0 98,8 

1.1.31. 
§ 6059 - Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 0,0 0,0 2 635,3 2 635,2 0,0  -  -  100,0 

1.1.32. 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 1 095,8 1 539,0 1 540,9 1 536,5 0,0  140,2 99,8 99,7 

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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6.6.  WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

W 2019 R. 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Białymstoku 5 909,5 6 095,0 6 093,6 103,12 99,98 

2. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Bydgoszczy 7 219,7 7 615,0 7 614,7 105,47 100,00 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Gdańsku 6 108,8 6 367,0 6 366,2 104,21 99,99 

4. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach 9 088,0 9 252,0 9 250,9 101,79 99,99 

5. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach 5 106,1 5 204,0 5 199,2 101,82 99,91 

6. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie 8 342,3 8 570,0 8 569,9 102,73 100,00 

7. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Lublinie 8 839,9 9 088,0 9 082,7 102,75 99,94 

8. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Łodzi 10 834,8 11 511,0 11 509,2 106,22 99,98 

9. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Olsztynie 5 916,5 6 086,0 6 083,3 102,82 99,96 

10. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Opolu 4 323,2 4 438,0 4 423,5 102,32 99,67 

11. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu 10 903,4 11 356,0 11 350,1 104,10 99,95 

12. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Rzeszowie 7 399,0 7 537,0 7 537,0 101,87 100,00 

13. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie 6 125,9 6 561,0 6 551,4 106,95 99,85 

14. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie 14 658,0 15 587,2 15 587,2 106,34 100,00 

15. Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu 8 601,0 9 427,0 9 427,0 109,60 100,00 

16. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Zielonej Górze 4 703,0 4 834,8 4 834,2 102,79 99,99 

Ogółem 124 079,1 129 529,0 129 479,9 104,35 99,96 

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

Dane z tabeli mogą się nie sumować na kwoty ogółem, co wynika z zaokrągleń kwot. 
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6.7. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-70 zweryfikowanych przez NIK. 
1) Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, 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 
zatrudnie-

nie  
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 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 1 240 83 431,8 5 607,0 1 217 85 192,6 5 833,5 104,0 

1. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 1 240 83 431,8 5 607,0 1 217 85 192,6 5 833,5 104,0 

1.1. 
Rozdział 75015  
– Regionalne izby 
obrachunkowe 1 240 83 431,8 5 607,0 1 217 85 192,6 5 833,5 104,0 

1.1.1. 

Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń, 
status zatrudnienia 
(01) 1 052 62 854,7 4 979,0 1 026 64 166,7 5 211,7 104,7 

1.1.2. 

Etatowi 
członkowie 
kolegiów RIO, 
status zatrudnienia 
(12) 188 20 577,1 9 121,1 191 21 025,9 9 173,6 100,6 
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6.8. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY 

OBRACHUNKOWE 

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: 0 0 2 364,7 2 364,7 - - 100,0 
1. Dział 750 - Administracja 

publiczna 0 0 2 364,7 2 364,7 - - 100,0 
1.1. Rozdział 75015  

– Regionalne izby 
oprachunkowe 0 0 2 364,7 2 364,7 - - 100,0 

1.1.1. Umowa Partnerstwa  
2014–2020 0 0 2 364,7 2 364,7 - - 100,0 

1.1.1.1. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata  
2014–2020 (RPO10.2020) 0 0 2 364,7 2 364,7 - - 100,0 

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 po weryfikacji. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2019. 
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6.9. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJE 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 Spraw Wewnętrznych i Administracji 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych 
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