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1. WPROWADZENIE 
W 2019 r. Minister Środowiska, a następnie Minister Klimatu kierował działem 
administracji rządowej Środowisko5 i był dysponentem części budżetowej 41  
– Środowisko. 

W części 41 funkcjonował jeden dysponent II stopnia (Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska) i 31 jednostek budżetowych, których kierownicy byli 
dysponentami III stopnia, tj.:  
− Ministerstwo Środowiska/Klimatu; 
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;  
− 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska;  
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;  
− Biuro Nasiennictwa Leśnego;  
− 11 szkół leśnych.  

W ramach części 41 – Środowisko finansowano zadania z zakresu: 
− ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania 

jego zasobów; 
− ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, 

rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem 
chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody; 

− geologii; gospodarki zasobami naturalnymi;  
− kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu 

środowiska;  
− leśnictwa; ochrony lasów i gruntów leśnych; łowiectwa; 
− mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO 
w rozumieniu przepisów o mikroorganizmach genetycznie 
zmodyfikowanych oraz organizmach genetycznie zmodyfikowanych, 
z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie 
do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego 
i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub 
czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw 
w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

Wydatki w układzie zadaniowym w tej części budżetu państwa realizowane 
były w ramach czterech funkcji państwa, ośmiu zadań, 17 podzadań i 41 
działań. 

Dochody zrealizowane w 2019 r. w części 41 – Środowisko wyniosły łącznie 
5 650 607,9 tys. zł, w tym 5 424 847,1 tys. zł stanowiły dochody zrealizowane 
przez dysponenta III stopnia w Ministerstwie Klimatu. Dochody w części 41 
stanowiły 1,41% ogółu dochodów budżetu państwa. 

W 2019 r. w części 41 – Środowisko zrealizowano wydatki budżetu państwa 
w wysokości 681 484,3 tys. zł, w tym 136 299,8 tys. zł stanowiły wydatki 
dysponenta III stopnia w Ministerstwie Klimatu. Wydatki w części 41 stanowiły 
0,16% ogółu wydatków budżetu państwa. 

Z budżetu środków europejskich wydatkowano w części 41 – Środowisko 
2 834 586,1 tys. zł, w tym 11 404,2 tys. zł stanowiły wydatki dysponenta 

                                                           
1  Dalej: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., dalej: „ufp”. 
3  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska z dniem 15 listopada 2019 r. 
nazwę „Ministerstwo Środowiska” zmieniono na nazwę „Ministerstwo Klimatu” – Dz. U. poz. 2289. 

4  Dalej: „RDOŚ w Kielcach”. 
5  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96) i rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Klimatu (Dz. U. poz. 2266). 

Cel kontroli  

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2019, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 41  
– Środowisko oraz ocena 
wykonania planów 
finansowych dysponentów 
III stopnia w ramach tej 
części budżetu państwa 
a także ocena 
wykorzystania w 2019 r. 
dotacji z budżetu środków 
europejskich na realizację 
16 projektów w ramach 
PO IiŚ 2014–20201. 

Zakres kontroli 

– działania związane 
z pobieraniem i egzekucją 
dochodów budżetowych; 
- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 
– sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
– system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań, 
– nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych2; 
- działania związane 
z wykorzystaniem 
środków na 
dofinansowanie projektów 
PO IiŚ (beneficjenci 
środków). 

Jednostki kontrolowane  

Kontrolą objęto 
Ministerstwo Klimatu3 
(„Ministerstwo”) 
na poziomie dysponenta 
głównego i dysponenta 
III stopnia w Ministerstwie 
Klimatu, Regionalną 
Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Kielcach4 na 
poziomie dysponenta 
III stopnia oraz 17 
jednostek beneficjentów 
środków z budżetu UE. 
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III stopnia w Ministerstwie Klimatu. Wydatki budżetu środków europejskich 
w części 41 stanowiły 4,0% ogółu wydatków budżetu środków europejskich. 

Kontrolą przeprowadzoną na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6, objęto Ministerstwo Klimatu 
(na poziomie dysponenta głównego i dysponenta III stopnia), RDOŚ w Kielcach 
(na poziomie dysponenta III stopnia) oraz 17 jednostek – beneficjentów 
środków z budżetu UE przeznaczonych na realizację 16 projektów w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach PO IiŚ 2014–2020. 

 

 

                                                           
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że wykonanie budżetu państwa w części 41  
– Środowisko w zakresie dochodów było zgodne z założeniami przyjętymi 
w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.8 oraz 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym 
wynagrodzeń, na rok 20199. Niemniej jednak w Polityce rachunkowości 
Ministerstwa nie uregulowano od 2019 r. szczególnych zasad klasyfikacji 
zdarzeń, dotyczących postępowania i księgowania dystrybucji wpływów 
z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 

Wydatki budżetu państwa zostały zrealizowane w sposób celowy. 
Stwierdzono jednak nieprawidłowości polegające m.in. na: 
- niezgodnym z przepisami ujętymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych10 zaklasyfikowaniu wydatków na 
przedsięwzięcia inwestycyjne w budynku Ministerstwa na kwotę 706,4 
tys. zł do § 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
zamiast do § 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 

- niedokonaniu blokad na podstawie art. 177 ust. 1 ufp w sytuacji 
niewykorzystania środków pochodzących m.in. z rezerw celowych. 

Tak jak w latach ubiegłych, w 2019 r. ze środków rezerwy celowej poz. 59 
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
sfinansowano wydatki na opłacenie składki do organizacji międzynarodowej 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (dalej: „ESA”) w wysokości 24 995,9 tys. zł. 
Wydatki te nie były zgodne z celem utworzenia tej rezerwy. NIK podtrzymuje 
swoje stanowisko, wyrażone w latach ubiegłych po kontrolach wykonania 
budżetu państwa, że finansowanie z tego źródła składek do organizacji 
międzynarodowych nie jest działaniem prawidłowym. Jednak wobec 
niezapewnienia środków na ten cel w budżecie państwa (poza rezerwą 
celową poz. 59) nie do zaakceptowania byłaby sytuacja prowadząca do 
nieuregulowania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu członkostwa 
w tej organizacji. 

NIK jako pozytywne działanie odnotowuje to, że środki na opłacenie tej 
składki zostały zabezpieczone w budżecie państwa na rok 2020.  

Dla dwóch z trzech badanych zadań oraz dwóch z pięciu badanych podzadań, 
ujętych w układzie zadaniowym wydatków, zaplanowano mierniki w sposób, 
uniemożliwiający rzetelny pomiar i obiektywną ocenę efektywności 
wykorzystanych środków. Stanowiło to naruszenie ust. 61 pkt 1 załącznika 
nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów 
do projektu ustawy budżetowej11. Powyższe ustalenia wskazują na 
niewykonanie po raz kolejny wniosku NIK w zakresie realizacji wydatków 
w układzie zadaniowym, sformułowanego po kontrolach wykonania budżetu 
państwa w latach poprzednich. NIK wnosiła wówczas o ustalenie mierników 
posiadających cechy określone w nocie budżetowej12, w tym umożliwiających 
pomiar efektów stosownie do poniesionych nakładów.  

W wyniku badania dowodów księgowych u dysponenta III stopnia 
                                                           
7  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

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

8  Dz. U. poz. 198. 
9  Dz. U. poz. 344. 
10  Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.  
11  Dz. U. poz. 183, ze zm. 
12  Tj. w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej7 wykonanie 
budżetu państwa 
w 2019 r. w części 41  
− Środowisko  
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w Ministerstwie Klimatu stwierdzono, że w przypadku siedmiu dowodów 
księgowych (spośród 136 badanych) dokonano błędnej dekretacji dowodów 
księgowych. Nierzetelnie przeprowadzona kontrola merytoryczna 
i formalno-rachunkowa dowodów księgowych spowodowała, że zapisy 
w księgach rachunkowych były niezgodne z dekretacją na dowodach 
księgowych.  

W RDOŚ w Kielcach wydatkowano tylko 33,8 tys. zł (tj. 38,4%) środków 
uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 Dofinansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nie rozpoczęto 
bowiem realizacji zadania pn. „Wspieranie działań na rzecz różnorodności 
biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów 
cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-promocyjne”, planowanego 
do sfinansowania ze środków tej rezerwy w kwocie 48,0 tys. zł. Przyczyną 
takiego stanu był fakt złożenia ofert na wykonanie tego zadania w kwotach 
wyższych niż limit wydatków zaplanowanych na jego realizację.  

Z opóźnieniem w stosunku do procedur wewnętrznych i umowy zawartej 
z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożono 
wnioski o korekty decyzji Ministra Finansów, dotyczących przyznania 
środków z rezerwy celowej poz. 59 w łącznej kwocie 54,2 tys. zł, tj. 61,6% 
środków przyznanych z tej rezerwy. 

Ustalona w RDOŚ w Kielcach procedura opisu i weryfikacji dokumentów 
księgowych powodowała, że dekretacja, tj. wskazanie kont, na których 
dokonywany był zapis księgowy, następowała po dokonaniu przez głównego 
księgowego kontroli wstępnej. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie, z wyjątkiem sprawozdania  
Rb-28, sporządzone przez dysponenta części 41 – Środowisko sprawozdania 
budżetowe 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). Sprawozdanie Rb-28 nie odzwierciedlało rzetelnego obrazu 
poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.  
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 41 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Stosowany system kontroli zarządczej nie w pełni zapewniał prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone w terminach określonych stosownymi rozporządzeniami 
Ministra Finansów13.  

W RDOŚ w Kielcach w formularzu opisowym do sprawozdania RB-BZ1 
wykonanie wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym za rok 2019, w działaniu 12.2.1.1 Formy ochrony 
przyrody podano, iż wartość miernika została osiągnięta, podczas gdy nie 
ustanowiono żadnego z 10 zaplanowanych planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 (dalej: „PZO”), a ponadto w tym sprawozdaniu za rok 
2019 wykazano, iż przyjęto 13 PZO, podczas gdy nie ustanowiono żadnego. 
Spośród 40 przyjętych na terenie województwa świętokrzyskiego obszarów 
Natura 2000 tylko 1514 ma ustanowione PZO, a zgodnie z art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody15 dla obszaru Natura 
2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt PZO na okres 10 
lat. Pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia 
obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla 

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

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.), rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 

14  W tym 13 przez RDOŚ w Kielcach, a dwa przez RDOŚ w Rzeszowie. 
15  Dz. U. z 2020 poz. 55, ze zm. 
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Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków16. 
Pomimo że termin ten upływał w 2017 r. to w porozumieniu o współpracy 
z dnia 19 lipca 2019 r. RDOŚ w Kielcach z Generalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska zostały określone inne terminy realizacji PZO, tj. do 2022 r. 
W ocenie NIK, opisane nieprawidłowości wskazują, że kierujący 
kontrolowanymi jednostkami nie zapewnili skutecznego i efektywnego 
systemu kontroli zarządczej. Ustalone w ramach tego systemu mechanizmy 
kontroli zarządczej nie stanowią wystarczającej odpowiedzi na ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości. 
NIK pozytywnie ocenia poziom kontraktacji środków europejskich na koniec 
2019 r. oraz stopień realizacji planu certyfikacji na 2019 r. W zakresie 
wydatków z budżetu środków europejskich realizowanych przez dysponenta 
III stopnia nie stwierdzono nieprawidłowości. 
W odniesieniu do beneficjentów środków z budżetu UE, realizujących 
projekty w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach PO IiŚ 2014–2020, NIK: 
- w dziesięciu kontrolowanych jednostkach nie stwierdziła żadnych 

nieprawidłowości; 
- w siedmiu jednostkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły 

głównie kwestii formalnych. 
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 41  
– Środowisko została przedstawiona w załączniku 6.3. do niniejszej Informacji. 

 

 

                                                           
16  W przypadku województwa świętokrzyskiego dotyczy to 25 obszarów zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską w 2011 r. – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 
2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego 
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE . L z 8.02.2011, poz. 146). 
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3. UWAGI I WNIOSKI 
Najwyższa Izba Kontroli ponownie zwraca uwagę, że Minister Klimatu nie 
zapewnił adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej 
w szczególności w Ministerstwie Klimatu. Istotnym elementem kontroli 
zarządczej – stosownie do definicji określonej w art. 68 ust. 1 ufp – jest system 
wyznaczania celów i zadań oraz system ich monitorowania. Dla osiągnięcia 
celów i wykonania zadań istotne znaczenie ma zarządzanie ryzykiem. Ustalenia 
kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 41 wskazują, 
że ustalone mechanizmy kontroli nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na 
ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.  

W związku z powyższym, NIK wnosi o ustalenie mechanizmów kontroli, które 
zminimalizują skutki wystąpienia sytuacji, mających niekorzystny wpływ na 
dążenie do osiągnięcia zaplanowanego rezultatu. 

 

Minister Klimatu 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 41  
– ŚRODOWISKO 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

4.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

W części 41 – Środowisko zrealizowane w 2019 r. dochody wyniosły łącznie 5 650 607,9 tys. zł i stanowiły 
120,0% kwoty planowanej oraz 99,9% dochodów wykonanych w 2018 r. Główną pozycję dochodów 
(89,9% dochodów ogółem) stanowiły wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, 
które wyniosły 5 077 512,7 tys. zł. Były one wyższe od planowanych o 67,6% i stanowiły 99,1% 
dochodów wykonanych w 2018 r. z tego tytułu.  
Szczegółowym badaniem w Ministerstwie Klimatu i RDOŚ w Kielcach (na poziomie dysponenta 
III stopnia) objęto 34 dowody/zapisy księgowe, dokumentujące uzyskane dochody na łączną kwotę 
5 102 607,1 tys. zł (90,3% dochodów ogółem w części 41). W wyniku badania nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
U dysponenta III stopnia w Ministerstwie Klimatu (urzędzie obsługującym Ministra) w Polityce 
rachunkowości z dnia 6 lipca 2015 r., zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa, 
obowiązującej w 2019 r. oraz w zastępującej ją Polityce rachunkowości oraz procedurze kontroli finansowej 
w Ministerstwie Klimatu, wprowadzonej zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r., nie 
opisano zasad klasyfikacji zdarzeń w zakresie dystrybucji wpływów z aukcji uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych. 
Zdaniem NIK, jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy od 2019 r. zmieniły się zasady dystrybucji tego 
rodzaju wpływów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw17 środki z aukcji uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych nie były w całości odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa. Część 
wpływów, odpowiadająca wpływom z aukcyjnej sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji, 
przekazywano do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (80% wpływów z tego tytułu) oraz na Rachunek 
Klimatyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20%). Dystrybucja 
środków odbywała się na podstawie procedury postępowania z wpływami z aukcji uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych z dnia 11 lutego 2019 r., zatwierdzonej przez Ministra Środowiska. W dokumencie 
tym nie opisano jednak zasad ujęcia ww. operacji w księgach rachunkowych, co było niezgodne z art. 4 
oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości18 (dalej: „uor”). Art. 10 ust. 1 pkt 3 uor 
stanowi, że Zakładowy Plan Kont (dalej: „ZPK”) powinien ustalać wykaz kont księgi głównej, przyjęte 
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi 
głównej. W ZPK jednak nie opisano kont wykorzystywanych do ujmowania w księgach rachunkowych 
operacji związanych z dystrybucją środków, o których mowa wyżej. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 41 – Środowisko zamieszczono 
w załączniku 6.4. do niniejszej Informacji. 

4.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY 

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na 31 grudnia 2019 r. w części 41 – Środowisko wyniosły 
ogółem 5096,5 tys. zł, w tym zaległości netto − 4811,7 tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec 2018 r. 
należności pozostałe do zapłaty były wyższe o 592,8 tys. zł (tj. o 13,2%), a zaległości netto były wyższe 
o 523,2 tys. zł (tj. o 12,2%).  

Szczegółowym badaniem objęto 20 pozycji zaległych należności, dotyczących dziewięciu dłużników, na 
łączną kwotę 693,3 tys. zł (stanowiącą 21,8% zaległości netto na poziomie dysponenta III stopnia 
w Ministerstwie Klimatu), pod kątem działań podejmowanych w celu ich odzyskania. Zbadane zaległości 
dotyczyły należności z lat 2008–2019 i wynikały m.in. z umów o korzystanie za wynagrodzeniem 

                                                           
17  Dz. U. poz. 2538. 
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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z informacji geologicznej, umów o ustanowienie użytkowania górniczego oraz jednej decyzji 
administracyjnej dotyczącej zwrotu równowartości uprawnień do emisji. W wyniku działań 
windykacyjnych w 2019 r. doszło do negocjacji z jednym dłużnikiem w sprawie zawarcia ugody. W innym 
przypadku Minister Środowiska przekazał sprawę do Prokuratorii Generalnej RP z wnioskiem o objęcie 
zastępstwa procesowego (zawieszono postępowanie w związku z postępowaniem przed Sądem 
Okręgowym w Warszawie) w sprawie wszczętej o ustalenie nieistnienia zobowiązania. W dwóch 
sprawach, w związku z upadłością dłużnika, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej. 
Sprawy pozostałych pięciu dłużników znajdowały się na różnych etapach postępowania egzekucyjnego 
w administracji, postępowań sądowych lub egzekucji komorniczych. Postępowania egzekucyjne okazały 
się nieskuteczne przede wszystkim z powodu braku majątku dłużników, z którego można byłoby 
prowadzić egzekucję. W jednym przypadku wszczęto postępowanie egzekucyjne przez naczelnika Urzędu 
Skarbowego (sprawa w toku). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie windykacji należności. 

W 2019 r. w Ministerstwie nie wystąpiły należności, które uległy przedawnieniu. Łączna kwota umorzeń 
należności w 2019 r. wyniosła 10,7 tys. zł i dotyczyła trzech podmiotów. Zbadane postępowania 
przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi. W roku 2019 rozłożono na 
raty jedną należność z tytułu wynagrodzenia za użytkowanie górnicze oraz jedną należność dotyczącą 
zwrotu równowartości wydanych 13 631 uprawnień do emisji. Przesunięty został również termin zapłaty 
jednej należności z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie.  

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa w części 41 – Środowisko zostały ustalone w kwocie 
412 985,0 tys. zł. W ciągu roku limit wydatków został zwiększony per saldo o 291 497,9 tys. zł, 
(tj. o 70,6%) do wysokości 704 482,9 tys. zł w wyniku:  
− zwiększenia limitu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 6634,8 tys. zł; 
− zwiększenia limitu wydatków z rezerw celowych o 226 174,4 tys. zł; 
− przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 66 409,0 tys. zł z części 85  

– Budżety wojewodów do części 41 – Środowisko na podstawie § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym 
wynagrodzeń, na rok 2019; 

− zmniejszenia limitu wydatków o 7720,3 tys. zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, podjętych 
w związku z decyzjami Ministra Klimatu/Środowiska o blokowaniu planowanych wydatków. 

Zrealizowane wydatki wyniosły 681 484,3 tys. zł, tj. 96,7% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. 
były one wyższe o 160 038,4 tys. zł, tj. o 30,7%.  

Środki z rezerwy ogólnej zostały wykorzystane w kwocie 5371,0 tys. zł, tj. w 81,0%, zgodnie 
z przeznaczeniem, na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem dwóch spraw arbitrażowych 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (4651,7 tys. zł) oraz na realizację przez Tatrzański Park Narodowy 
zadania „Usunięcie szkód popowodziowych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich po intensywnych opadach 
deszczu w miesiącu lipcu 2018 r.” na podstawie umowy dotacji (719,3 tys. zł). 

Zwiększenia limitu wydatków o 226 174,4 tys. zł dokonano z dziesięciu pozycji rezerw celowych, w tym 
m.in. z: poz. 59 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 
158 551,4 tys. zł; poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe 
zadania o kwotę 31 002,5 tys. zł; poz. 16 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa o kwotę 
29 185,2 tys. zł; poz. 8 Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów 
finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej o kwotę 
4234,4 tys. zł oraz poz. 80 Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej o kwotę 1364,3 tys. zł. 

Pierwotna kwota środków uruchomionych z rezerw celowych wyniosła 234 638,6 tys. zł. W ciągu roku, na 
podstawie korygujących decyzji Ministra Finansów, o 8464,2 tys. zł została zmniejszona kwota środków 
z rezerw celowych. Środki z rezerw celowych zostały wykorzystane w wysokości 210 756,2 tys. zł, 
tj. 93,2% kwoty uruchomionej. Niewykorzystane środki wyniosły 15 418,2 tys. zł. Środki z rezerwy 
celowej poz. 59 wykorzystano w wysokości 144 499,8 tys. zł, tj. 91,1% kwoty uruchomionej po korektach. 
Nie wykorzystano 14 051,6 tys. zł. Środki z tej rezerwy zostały przeznaczone m.in. na realizację:  
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−  w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (dalej: „GIOŚ”) zadania Ogólnopolski Program 
Państwowego Monitoringu Środowiska w kwocie 64 729,6 tys. zł. Nie wykorzystano środków 
w wysokości 8346,1 tys. zł z uwagi na zmiany organizacyjne GIOŚ, które spowodowały konieczność 
nowego podejścia do zakupów służących utrzymaniu ciągłości pracy. Nowa struktura wymagała 
zebrania koniecznych informacji ze wszystkich jednostek terenowych;  

− w GIOŚ zadań związanych z prowadzeniem kontroli i monitoringu wód w zakresie wdrażania 
dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego w kwocie 21 055,0 tys. zł, tj. 92,3% kwoty uruchomionej. Nie 
wykorzystano kwoty 1763,0 tys. zł; 

− zobowiązań finansowych Polski wynikających z członkostwa w organizacjach/umowach 
międzynarodowych, za które odpowiada Minister Środowiska w dziedzinie ochrony środowiska 
w kwocie 24 995,9 tys. zł, którą w całości wydatkowano na zapłatę składki do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej; 

− zadania pn. Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych 
i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska 
i zmian klimatu w kwocie 9616,5 tys. zł, tj. 98,5% kwoty uruchomionej;  

− zadania pn. Wsparcie procesu negocjacyjnego oraz realizacji zadań związanych z wypełnieniem 
zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej 
w obszarze kompetencji resortu środowiska w kwocie 3118,7 tys. zł. Nie wykorzystano kwoty 
1905,6 tys. zł;  

−  w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zadania LIFE + Czynna ochrona siedlisk 
włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce w kwocie 
2765,5 tys. zł, tj. 85,3% kwoty uruchomionej. Nie wykorzystano kwoty 478,2 tys. zł. 

Uruchomione środki z rezerwy celowej poz. 73 zostały wykorzystane w kwocie 29 962,3 tys. zł, tj. 96,6% 
kwoty uruchomionej, głównie na podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz na wynagrodzenia dla 
dodatkowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustaw: z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw19, z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska20 oraz z dnia 
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw21. Niższe wykorzystanie środków wynikało z zatrudnienia mniejszej niż pierwotnie planowano 
liczby pracowników oraz z absencji pracowników.  

Środki z rezerwy celowej poz. 16 zostały wykorzystane w kwocie 29 181,4 tys. zł (100% kwoty 
uruchomionej), głównie na wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione 
i zwierzęta łowne. 

Środki z rezerwy celowej poz. 8 zostały wykorzystane w kwocie 4009,6 tys. zł, tj. 94,7% kwoty 
uruchomionej, m.in. na: 
− wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen 

stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej w ramach 
PO IiŚ 2014–2020 w kwocie 1362,1 tys. zł, tj. 100% kwoty uruchomionej; 

− unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium 
Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci 
pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce w ramach PO IiŚ 2014–2020 w kwocie 
1315,5 tys. zł, tj. 100% kwoty uruchomionej.  

 
Z rezerwy celowej poz. 8 nie wykorzystano środków w kwocie 224,7 tys. zł, przeznaczonych na realizację 
w GIOŚ przedsięwzięcia pn. Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz 
wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych 
zasad i norm w ramach PO IiŚ 2014–2020. Przyczyną niewykorzystania dostępnej puli środków było 
rozwiązanie umowy z wykonawcą, z uwagi na niewywiązanie się przez niego z zapisów umowy. Do 
NFOŚiGW22 złożono wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do 2021 r.  
Uruchomione środki z rezerwy celowej poz. 80 zostały wykorzystane w kwocie 1344,9 tys. zł, tj. 98,6% 

                                                           
19  Dz. U. poz. 1479. 
20  Dz. U. poz. 88. 
21  Dz. U. poz. 1936, ze zm. 
22  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dalej: „NFOŚiGW”. 
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kwoty uruchomionej, na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Ministra Środowiska.  
W 2019 r. na poziomie dysponenta części 41 – Środowisko nieskutecznie funkcjonowały mechanizmy 
nadzoru nad wykorzystywaniem środków pochodzących z rezerw celowych. Zdaniem NIK, 
nieprawidłowo diagnozowano i monitorowano poziom zapotrzebowania na te środki, co powodowało, że 
występowano o środki w nadmiernej wysokości. W 2019 r. uruchomiono środki z rezerw celowych 
pierwotnie w kwocie 234 638,6 tys. zł, którą na wniosek dysponenta części skorygowano decyzjami 
Ministra Finansów o 8464,2 tys. zł do wysokości 226 174,4 tys. zł. Nie wykorzystano środków z rezerw 
celowych w kwocie 15 418,2 tys. zł, tj. 6,8% środków przyznanych, w tym głównie z poz. 59 (14 051,6 tys. 
zł), poz. 73 (1040,2 tys. zł) i poz. 8 (224,7 tys. zł). Nie wnioskowano o korekty decyzji do Ministra Finansów 
i nie podjęto decyzji o blokowaniu niewykorzystanych środków, m.in. z rezerw celowych, na podstawie 
art. 177 ust. 1 ufp. W 2019 r. nie zrealizowano planowanych wydatków w cz. 41 w kwocie 22 998,6 tys. zł, 
w tym Inspekcja Ochrony Środowiska w kwocie 12 881,6 tys. zł i dysponent III stopnia w Ministerstwie 
Klimatu w kwocie 5067,5 tys. zł. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie przekazał żadnego wniosku 
o dokonanie blokady planowanych wydatków w 2019 r., a Minister Klimatu nie podjął skutecznych 
działań w celu ustalenia poziomu zapotrzebowania na środki i realnych możliwości wykorzystania ich 
w trakcie roku. Skutkiem tego nie wykorzystano znacznej kwoty wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym, w tym z rezerw celowych. W Ministerstwie Klimatu wyjaśniano, że wszystkie jednostki 
podległe mają obowiązek składania comiesięcznej informacji dotyczącej wydatkowania środków 
pochodzących z rezerw celowych, w której zamieszczają planowany termin realizacji poszczególnych 
zadań oraz zgłaszają ewentualne zagrożenia uniemożliwiające wykorzystanie środków w 100%. 
W przypadku decyzji, w których nastąpiło znaczne niewykorzystanie środków w 2019 r. jednostki nie 
zgłaszały w ciągu roku żadnych problemów ani zagrożeń. Informowano, iż ostateczny termin realizacji 
zadań przypada na IV kwartał 2019 r. Z GIOŚ nie wpływały żadne informacje o trudnościach 
organizacyjnych i braku możliwości pełnego wydatkowania środków uruchomionych z rezerw celowych. 
Dysponent części 41 – Środowisko dokonywał analiz podsumowujących wykonanie budżetu resortu za I, 
II oraz III kwartał 2019 r. Analizy sporządzane były m in. w oparciu o kwartalne informacje dotyczące 
wykonania wydatków budżetowych, inwestycyjnych, projektów realizowanych przy współfinansowaniu 
ze środków zagranicznych oraz wydatkowania środków pochodzących z rezerw celowych, które jednostki 
podległe przesyłały za każdy miesiąc. W ocenie NIK, przyczyny niewykorzystania środków23, o które 
aplikowały jednostki podległe Ministrowi, a szczególnie GIOŚ, świadczą o niewłaściwym przygotowaniu 
tych jednostek do realizacji zadań. Dysponent części podejmował działania na podstawie art. 175 ust. 2 
pkt 3 ufp odnoszące się do kontroli i nadzoru nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych, 
w tym zakresu realizowanych zadań. Jednak działania te nie były skuteczne, pozwoliły bowiem na 
nadmierne gromadzenie środków z rezerw celowych. Wskazuje to na potrzebę bieżącego i rzetelnego 
weryfikowania danych przekazywanych w comiesięcznych informacjach przez podległych dysponentów 
w celu niedopuszczenia do powstawania zwłoki w występowaniu o korektę decyzji Ministra Finansów.  

W planie finansowym RDOŚ w Kielcach nie wprowadzano zmian po otrzymaniu od Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska zawiadomienia o decyzji Ministra Finansów, wprowadzającej zmiany 
w wydatkach budżetu państwa. Było to niezgodne z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych24, który stanowi, że kierownicy podległych państwowych 
jednostek budżetowych wprowadzają zmiany w planach finansowych państwowych jednostek 
budżetowych zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp Minister Klimatu dziewięcioma decyzjami z dnia 
31 lipca, 29 sierpnia, 12 i 27 września oraz 12, 13, 16, 18 i 19 grudnia 2019 r. zablokował wydatki łącznie 
w kwocie 7720,3 tys. zł. Wszystkie decyzje zostały podjęte w okresie do 19 dni od dnia przekazania przez 
jednostki podległe wniosku o dokonanie blokady lub zatwierdzenia wniosku o płatność25. Minister 
Finansów decyzjami z dnia 29 listopada i 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2019 zmniejszył plan wydatków budżetu państwa w części 41 odpowiednio o 4722,9 tys. zł 
i o 2997,4 tys. zł, tj. łącznie o kwotę 7720,3 tys. zł odpowiadającą zablokowanym wydatkom. Pierwsza 
decyzja została podjęta na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy 

                                                           
23  Takie jak: zmiany organizacyjne w GIOŚ, opóźnienia w realizacji zadań, niewykonanie zadań lub ich wykonanie w stopniu 

niższym niż pierwotnie planowano. 
24  Dz. U. z 2019 r. poz. 1718. 
25  Dotyczy dwóch wniosków o płatność za okres do 30 września 2019 r. w ramach Planu działań sektora środowisko na lata  

2019–2020 dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pełniących funkcję Instytucji Wdrażających w ramach II osi Priorytetowej PO IiŚ 2014–2020. 
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państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw26, a druga na podstawie art. 24d ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
201927. Blokowania planowanych wydatków dokonano w planach finansowych: dysponenta części 
budżetowej (2005,1 tys. zł), regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (3405,1 tys. zł), dysponenta III 
stopnia w Ministerstwie Klimatu (1630,1 tys. zł) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (680,0 tys. 
zł). Przyczynami wystąpień o dokonanie blokad były niższe koszty realizacji zadań lub niewykonanie 
części zadań w zakładanym terminie w ramach realizacji projektów PO IiŚ 2014–2020, Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa, Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna, Programu LIFE 2014–2020, Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Regionalnych 
Programów Operacyjnych28. 

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem 75,7% stanowiły wydatki bieżące jednostek 
budżetowych, dotacje (celowe) – 17,5%, wydatki majątkowe – 6,6% i świadczenia na rzecz osób 
fizycznych – 0,2%. Na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 
przeznaczono 68 268,8 tys. zł, tj. 10,0% wydatków części w ramach czterech grup ekonomicznych. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 515 933,9 tys. zł, tj. 96,4% planu po 
zmianach. W porównaniu do 2018 r. wydatki w tej grupie były wyższe o 144 364,9 tys. zł, tj. o 38,9%.  

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28) i budżetu środków 
europejskich (Rb-28UE), w 2019 r. wydatki na wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym) wyniosły łącznie 246 446,9 tys. zł, z tego z budżetu państwa wydatkowano 240 702,6 tys. zł 
(99,3% planu po zmianach) i z budżetu środków europejskich 5744,3 tys. zł (86,0% planu po zmianach). 
W ramach wydatków na wynagrodzenia z budżetu państwa – 14 593,8 tys. zł stanowiły wydatki na 
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE. W porównaniu do 2018 r. wydatki 
te wzrosły o 79 042,3 tys. zł (tj. o 47,2%), z tego z budżetu państwa o 78 352,1 tys. zł (tj. o 48,3%) 
i z budżetu środków europejskich o 690,2 tys. zł (tj. o 13,7%). Wzrost wydatków na wynagrodzenia 
w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wynikał głównie z otrzymania dodatkowych środków na 
sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przejętych przez GIOŚ z wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
o 2,3%, pozyskania środków z rezerwy celowej na zatrudnienie osób do realizacji projektów Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: “BDO”) oraz organizacji 24. Sesji Konferencji 
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP 24). 

Na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi, w tym na podwyżki tych świadczeń, przyznano 
środki z sześciu rezerw celowych na łączną kwotę 35 673,3 tys. zł, z której 4918,1 tys. zł wykorzystano29 
na zatrudnienie pracowników na 141,85 etatach i 29 388,7 tys. zł na podwyżki dla pracowników 
zatrudnionych na 1882,41 etatach30. 

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w części 41 wyniosło 3502 osoby i było wyższe o 1077 osób od 
przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. Wzrost zatrudnienia obejmował m.in. 1009 osób członków korpusu 
służby cywilnej oraz 66 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Wzrost przeciętnego 
zatrudnienia w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. w statusie 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń oraz w statusie 03 – członkowie korpusu służby cywilnej, wynikał głównie z: 
− przejęcia przez GIOŚ pracowników z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 

wykonujących zadania m. in. z zakresu działalności badawczo-laboratoryjnej oraz prowadzenia 
państwowego monitoringu środowiska, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw; 

                                                           
26  Dz. U. poz. 924. 
27  Dz. U. poz. 2435, ze zm. 
28  Województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i opolskiego. 
29  Z wyłączeniem nagród, odpraw oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. 
30  Z rezerwy celowej poz. 73 wykorzystano 29 948,4 tys. zł, tj. 96,8% kwoty uruchomionej, z tego 4276,3 tys. zł dla nowo 

zatrudnionych na 93,91 etatach i 25 672,1 tys. zł na podwyżki dla pracowników zatrudnionych na 1098,07 etatach. Z rezerwy 
celowej poz. 80 wykorzystano 1251,5 tys. zł, tj. 97,9% przyznanej kwoty, z tego 8,7 tys. zł dla nowo zatrudnionych na 16,4 
etatach oraz 1242,8 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 359,73 etatach. Z rezerwy celowej poz. 
44 wykorzystano kwotę 393,7 tys. zł, tj. 84,3% kwoty uruchomionej, która w całości została przeznaczona na zatrudnienie 
pracowników na 11 etatach. Z rezerwy celowej poz. 26, po zmianie jej przeznaczenia w związku z opinią nr 273 Komisji 
Finansów Publicznych, wykorzystano 942,4 tys. zł, tj. 98,6% przyznanej kwoty, z tego 11,2 tys. zł dla nowo zatrudnionych na 
15,54 etatach oraz 931,2 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 369,84 etatach. Z rezerwy 
celowej poz. 10 środki w wysokości 185,8 tys. zł zostały wykorzystane w całości na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 
zatrudnionych na 30,77 etatach. Z rezerwy celowej poz. 59 wykorzystano 1585,0 tys. zł, tj. 85,0% przyznanej kwoty, z tego 
228,3 tys. zł dla nowo zatrudnionych na pięciu etatach oraz 1356,7 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 
zatrudnionych na 24 etatach. 
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− zatrudnienia dodatkowych pracowników do realizacji zadań związanych z projektem BDO i zadań 
wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw; 

− zwiększenia zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych oraz 
w związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw31. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w części 41 (według kwartalnego sprawozdania Rb-70 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach z dnia 28 stycznia 2020 r.) wyniosło 5 865,28 zł i było wyższe 
o 112,48 zł (o 2,0%) w porównaniu do 2018 r. 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w części 41 w 2019 r. wyniosły 2482,4 tys. zł, tj. 87,8% planu po 
zmianach (2828,7 tys. zł). Były niższe od wydatków poniesionych w 2018 r. (3178,5 tys. zł) o 696,1 tys. zł. 

Dysponent III stopnia w Ministerstwie w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych 
sfinansował składki do organizacji międzynarodowych w kwocie 38 284,7 tys. zł, w tym 24 995,9 tys. zł ze 
środków rezerwy celowej poz. 59.  

W 2019 r. dysponent III stopnia w Ministerstwie Klimatu realizował umowę z dnia 10 stycznia 2019 r. 
o doradztwo, której postanowienia (analogicznie jak w umowie z 2018 r.) pozwalały na świadczenie usług 
w formie ustnej i telefonicznej oraz nie wymagały pisemnego dokumentowania przez zleceniobiorcę 
udzielonych ustnie opinii. Umowę tę zawarto pomimo negatywnej opinii po kontroli Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i audytorów wewnętrznych w tej sprawie. W ciągu 2019 r. nie dokonano zmian 
postanowień umowy i na jej podstawie zleceniobiorcy wypłacono 101,5 tys. zł brutto, a opinie 
przybierające formę ustnych porad i konsultacji były dokumentowane pisemnie w formie notatki 
sporządzanej przez pracownika Ministerstwa, któremu udzielono porady ustnej i dołączane do 
protokołów zdawczo-odbiorczych. W dniu 22 stycznia 2020 r. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych (dalej: „DGK”) zawarł z tym samym podmiotem umowę o świadczenie usług doradztwa 
prawnego nr 1/2020/DGK/U o wartości 107,6 tys. zł brutto. Przedmiotem umowy, według § 1, jest 
specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie prawa geologicznego i górniczego, a usługi te mają polegać 
na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu analiz, opinii prawnych oraz pism procesowych. Z treści 
wyeliminowano te postanowienia umowy, zawartej w 2019 r., które dawały możliwość świadczenia usług 
w formie telefonicznej, mailowej, na piśmie lub osobiście, jak również ustnego lub telefonicznego 
przekazywania zleceń. Umowa z 2020 r. nie reguluje jednak kwestii świadczenia usług w trakcie spotkań 
organizowanych przez zleceniodawcę. Z pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego wynika, 
że w innych umowach zawieranych z ekspertami, w ramach których przewiduje się świadczenie usług 
w trakcie spotkań organizowanych przez zleceniodawcę, wprowadzono postanowienia, zgodnie z którymi 
w przypadku udziału w spotkaniach zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić każdorazowo notatkę 
ze spotkania, w której zawarte będą główne elementy udzielonego wsparcia merytorycznego. 
Z dokumentów przekazanych do kontroli wynika, że w spotkaniach uczestniczył także zleceniobiorca, 
co oznacza istnienie potrzeby zawarcia w umowie z 2020 r. postanowienia zobowiązującego 
zleceniobiorcę do sporządzania notatki z takich spotkań, zawierającej treść udzielonego wsparcia. 
W Ministerstwie wyjaśniano, że wszystkie porady ustne, świadczone przez zleceniobiorcę były 
dokumentowane pisemnie, w cyklu miesięcznym w postaci tzw. „timesheet’ów”, czyli raportu z realizacji 
usługi doradztwa prawnego. Ponadto, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym, w 2019 r. wprowadzono 
dodatkowy sposób monitorowania ustnych porad prawnych, do którego zostali zobowiązani pracownicy. 
W odniesieniu do umowy z 2020 r. wyjaśniano, że: jest zagwarantowane udzielanie porad prawnych, 
sporządzanie opinii i analiz w formie pisemnej. W ocenie NIK, takich działań nie można uznać za realizację 
zaleceń kontroli i audytu, gdyż nie przewidywały one dokumentowania w formie pisemnej porad 
i konsultacji udzielanych w formie ustnej. Ponadto w przedstawianych przez zleceniobiorcę raportach 
były wykazywane jedynie tematy porad ustnych, a nie treść tych porad. Były one tworzone co miesiąc 
w celu udokumentowania czasu zleceniobiorcy na wykonanie usług, które po podpisaniu przez Dyrektora 
DGK, były podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zleceniobiorcy za każdy miesiąc. Pisemność 
świadczonych usług ma natomiast zagwarantować dostęp do treści udzielonej porady prawnej 
i możliwość jej ponownego wykorzystania w podobnej sprawie. Tym samym Minister Klimatu nie 
zrealizował wniosku pokontrolnego w brzmieniu „zawarcie w umowach o doradztwo obowiązku 
pisemnego dokumentowania przez zleceniobiorcę udzielonych ustnie opinii”, który został sformułowany 
po kontroli NIK „Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.” w części 41 – Środowisko.  

                                                           
31  Dz. U. poz. 2422, ze zm. 
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Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 44 814,2 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach, w tym na 
realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE – 13 174,9 tys. zł. Wydatki majątkowe 
przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (5737,7 tys. zł), zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych (34 949,6 tys. zł) oraz dotacje na cele inwestycyjne (4126,9 tys. zł). W porównaniu do 
2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o 14 317,6 tys. zł, tj. o 46,9%.  

W Ministerstwie Klimatu (na poziomie dysponenta III stopnia) pierwotnie wydatki majątkowe zostały 
zaplanowane w kwocie 1668,0 tys. zł na realizację trzech zadań: 1) zakup infrastruktury sieciowej 
i serwerowej, 2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 3) zakup praw autorskich. W trakcie 
roku uwzględniono realizację dwóch kolejnych zadań, tj. 4) zakup dźwigu towarowego i osobowego 
i 5) zakup infrastruktury i oprogramowania na potrzeby BDO, na łączną kwotę 2259,9 tys. zł. Zmniejszono 
jednocześnie zakres dwóch pierwszych zadań. Łączną kwotę planowanych wydatków zwiększono do 
wysokości 3296,4 tys. zł, w tym z rezerwy celowej poz. 59. Ostatecznie na pięć wyżej wymienionych zadań 
wydatkowano 2993,3 tys. zł, tj. 90,8% planu po zmianach, w tym wydatki na współfinansowanie 
projektów realizowanych z udziałem środków UE wyniosły 239,6 tys. zł. W porównaniu do 2018 r. 
wydatki majątkowe były niższe o 681,2 tys. zł, tj. o 18,5%.  

Nieprawidłowo do zakupów inwestycyjnych (§ 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych), zamiast do inwestycji (§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 
zakwalifikowano wydatki w łącznej kwocie 706,4 tys. zł, poniesione na „Budowę dźwigu zewnętrznego 
transportowego przy budynku Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie” oraz na 
„Wykonanie zasilania rezerwowego serwerowni teleinformatycznej za pomocą agregatu prądotwórczego 
o mocy minimalnej 250 kVA”. Było to niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym określono klasyfikację paragrafów wydatków. 

Zamówienie na „Budowę dźwigu zewnętrznego transportowego przy budynku Ministerstwa Środowiska, 
ul. Wawelska 52/54 w Warszawie” zostało zrealizowane na podstawie umowy na kwotę 240,0 tys. zł. Do 
zadań wykonawcy prac należały roboty budowlane i techniczno-instalacyjne, w tym m.in. roboty ziemne, 
roboty związane z wykonaniem konstrukcji, w tym prace wyburzeniowe, prace wykończeniowe, budowa 
i przebudowa instalacji, prace związane z zagospodarowaniem terenu, wykonanie prób, pomiarów 
i regulacji dźwigu, rozruch i odbiór dźwigu włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokołów, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy i faktyczny przebieg wszystkich 
przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji i ewentualnej przebudowy instalacji, 
dostawa urządzeń i materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Za niezbędne dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy uznano dokonanie odbioru technicznego przez Urząd Dozoru 
Technicznego. Wydatek z tej umowy wyniósł 240,0 tys. zł, z tego 7,2 tys. zł potrącono wykonawcy z tytułu 
kary umownej za opóźnienie i przekazano na dochody budżetu państwa. Nad realizacją robót 
sprawowany był nadzór autorski i inwestorski, za które zapłacono odpowiednio 2,5 tys. zł i 3,9 tys. zł.  

Projekt budowlano-wykonawczy zamówienia na „Wykonanie zasilania rezerwowego serwerowni 
teleinformatycznej za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 250 kVA” obejmował 
dokumentację dotyczącą doboru i określenia w projekcie parametrów agregatu prądotwórczego o mocy 
250 kVA wraz z budową fundamentu i instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania awaryjnego 
serwerowni teleinformatycznej Ministerstwa oraz zasilania gwarantowanego siedziby Ministerstwa. Na 
podstawie umowy projektowej z dnia 25 lutego 2019 r. o wartości 56,6 tys. zł wykonano projekt 
inwestycji oraz był sprawowany nadzór autorski nad inwestycją. Wykonanie inwestycji powierzono 
wykonawcy na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2019 r. o wartości 397,0 tys. zł. Odbioru końcowego 
robót dokonano w dniu 28 listopada 2019 r. protokołem, który został podpisany przez inspektora 
nadzoru, autora projektu i przedstawicieli wykonawcy. Za nadzór inwestorski dysponent III stopnia 
zapłacił 6,4 tys. zł.  

Tego rodzaju zadania powinny być finansowane z § 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 
Także wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz za nadzór inwestorski i autorski, jako 
usługi towarzyszące usłudze podstawowej, powinny być zakwalifikowane do tego paragrafu. Jednak 
dysponent III stopnia nie zabezpieczył środków w § 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 
Powyższe nieprawidłowości miały wpływ na dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetowych w 2019 r.  

Wydatki na dotacje celowe (na cele nieinwestycyjne) wyniosły 119 034,6 tys. zł (98,2% planu 
po zmianach), w tym w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków UE – 29 683,5 tys. zł. 
W porównaniu do 2018 r. były one wyższe o 972,0 tys. zł, tj. o 0,8%. Dysponent części udzielił dotacji (na 
cele inwestycyjne i nieinwestycyjne) na podstawie umów w kwocie 123 161,5 tys. zł, tj. 98,1% planu po 
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zmianach. Beneficjentami dotacji były m.in. 23 parki narodowe (92 634,9 tys. zł), NFOŚiGW 
(23 407,9 tys. zł) i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (5429,4 tys. zł).  

Kontrolą objęto dwie dotacje na łączną kwotę 20 445,3 tys. zł, tj. 17,2% zrealizowanych wydatków na 
dotacje. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi, dla pracowników Instytucji Wdrażającej PO IiŚ 2014–2020, w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania 
„Usunięcie szkód popowodziowych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich po intensywnych opadach deszczu 
w miesiącu lipcu 2018 r.". W terminach, wynikających z umów, dotowani rozliczyli przyznane środki, a na 
rachunek Ministerstwa zwrócono niewykorzystaną część dotacji (30,7 tys. zł).  

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1701,6 tys. zł, tj. 86,9% planu po zmianach. Były 
one wyższe o 383,9 tys. zł, tj. o 29,1%, od wydatków zrealizowanych w 2018 r.  

Na koniec 2019 r. zobowiązania w części 41 wyniosły 25 279,5 tys. zł. Były wyższe od stanu zobowiązań 
na koniec 2018 r. (17 551,7 tys. zł) o 7727,8 tys. zł, tj. o 44,0%. Główną pozycję zobowiązań stanowiło 
dodatkowe wynagrodzenie roczne (16 675,4 tys. zł); składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 
(3364,7 tys. zł) oraz składki do organizacji międzynarodowych (1881,8 tys. zł). W 2019 r. wystąpiły 
zobowiązania wymagalne, które wyniosły 0,7 tys. zł. Były wyższe od zobowiązań wymagalnych w 2018 r. 
o 0,6 tys. zł. W obu przypadkach były to zobowiązania powstałe w danym roku bieżącym w urzędzie 
obsługującym Ministra (dysponent III stopnia). Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych było 
zlecenie zapłaty dla niewłaściwego kontrahenta. 

W Ministerstwie Klimatu i w RDOŚ w Kielcach (na poziomie dysponentów III stopnia) szczegółowym 
badaniem pod względem gospodarności, legalności, celowości i rzetelności objęto wydatki 
udokumentowane 212 dowodami księgowymi na kwotę 70 445,2 tys. zł, w tym na kwotę 10 979,0 tys. zł 
z budżetu środków europejskich. Badana próba stanowiła 45,4% ogółu zrealizowanych wydatków 
budżetu państwa i budżetu środków europejskich przez kontrolowanych dysponentów III stopnia.  

W Ministerstwie Klimatu u dysponenta III stopnia w wyniku nierzetelnej weryfikacji siedmiu dowodów 
księgowych, objętych kontrolą, stwierdzono błędy dotyczące dekretowania dowodów księgowych. Były 
one wynikiem zastosowania niewłaściwej klasyfikacji budżetowej wydatku32, wskazania niewłaściwej 
decyzji dotyczącej rezerwy ogólnej, błędnego wskazania kosztów rodzajowych wynikających z Katalogu 
zadań inwestycyjnych spowodowało, że zapisy w księgach rachunkowych były niezgodne ze stanem 
faktycznym. Łączna kwota ujęta w dowodach, zawierających błędy, wyniosła 1478,1 tys. zł. 
Nieprawidłowości tłumaczone były oczywistymi omyłkami pisarskimi pracowników, spowodowanymi 
zbyt dużym obciążeniem pracą. Jak wyjaśniono w urzędzie obsługującym Ministra zidentyfikowano 
powyższe ryzyko i podjęto działania w celu wyeliminowania pisarskich omyłek wprowadzając 
elektroniczny obieg dokumentów, gdzie podstawą zatwierdzenia dokumentu do wypłaty jest wydruk 
z ksiąg rachunkowych, zatwierdzany przez głównego księgowego i dyrektora Biura Finansowego. 
Rozwiązanie to zostało również uwzględnione w Polityce rachunkowości.  

Ustalona w RDOŚ w Kielcach procedura obiegu i kontroli dokumentów powodowała, że dekretacja 
następowała po dokonaniu przez głównego księgowego kontroli wstępnej. W ocenie NIK ustalony w RDOŚ 
system obiegu dokumentów nie sprzyja wyeliminowaniu błędnego ujmowania dowodów w księgach 
rachunkowych, co z kolei stanowi ryzyko sporządzenia nierzetelnych sprawozdań. 

Jeden z badanych w RDOŚ w Kielcach dowód księgowy33 na kwotę 42,2 tys. zł został wprowadzony do 
ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego niezgodnego z okresem wystąpienia operacji 
gospodarczej. Jak wyjaśniano dokument nie został ujęty w księgach rachunkowych miesiąca listopada 
2019 r. z uwagi na brak kompletu dokumentów, tj. właściwego protokołu odbioru. W ocenie NIK, 
sporządzenie protokołu na innym druku, ale z niezmienioną treścią nie uzasadniało zaksięgowania tego 
dowodu w innym okresie sprawozdawczym, ponieważ ocena merytoryczna wykonanego zadania nie 
uległa zmianie, natomiast pierwotny protokół zawierał prawidłowe zapisy oceny merytorycznej. 

W RDOŚ w Kielcach nie podjęto działań związanych z zabezpieczeniem płyty z zachowanymi śladami 
dinozaurów, pomimo zaleceń nadzorującego prace konserwatorskie. Prace zabezpieczające tropy 
dinozaurów, prowadzone pod nadzorem geologicznym na podstawie umowy, zostały zakończone w dniu 
15 listopada 2019 roku, a odebrane w dniu 20 listopada 2019 r. Nadzorujący prace konserwatorskie przy 
płycie z zachowanymi śladami dinozaurów uznał za konieczne wykonanie prac zabezpieczających, które 
zminimalizują negatywny wpływ wody na stan zachowania płyty oraz przedłużą trwanie uzyskanego 
efektu po pracach konserwatorskich. W ocenie NIK, niepodjęcie działań, w celu zabezpieczenia płyty 
                                                           
32  Dotyczy dowodu księgowego – faktura VAT nr 17/12/2019 r. 
33  Faktura 17/11/2019. 
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ze śladami dinozaurów po jej konserwacji, było postępowaniem nierzetelnym, które może doprowadzić 
do nieodwracalnych zmian w płycie. 

Kontrolą u dysponentów III stopnia w Ministerstwie Klimatu i RDOŚ w Kielcach objęto osiem postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego (cztery w trybie przetargu nieograniczonego, jedno w trybie 
z wolnej ręki, jedno na usługi społeczne przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych34 oraz dwa na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp), na realizację 
których wydatkowano z budżetu państwa i budżetu środków europejskich łącznie 511,0 tys. zł. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu państwa w części 41 – Środowisko 
zamieszczono w załączniku 6.5., a dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w załączniku 6.6. do 
niniejszej Informacji. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej 

W 2019 r. w ramach PO IiŚ 2014–2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu zawarto umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 1 771 849,2 tys. zł. Zakontraktowane środki 
europejskie wyniosły 1 044 427,1 tys. zł, co stanowiło 6,9% środków europejskich przyznanych na cały 
okres realizacji PO IiŚ 2014–2020. Zatwierdzono do realizacji 89 wniosków i zawarto 89 umów 
o dofinansowanie.  

Wartość środków alokacji PO IiŚ 2014–2020 wyniosła ogółem 17 834 732,0 tys. zł (w tym środki 
europejskie – 15 159 522,2 tys. zł). W latach 2014–2019 zawarto umowy o dofinansowanie na łączną 
kwotę 26 385 087,8 tys. zł. Zakontraktowane środki europejskie wyniosły 14 444 229,3 tys. zł, 
co stanowiło 95,3% alokacji środków europejskich. Wartość wydatków kwalifikowanych, według 
złożonych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poświadczeń, w ramach PO IiŚ  
2014–2020 wyniosła ogółem 6 583 238,4 tys. zł (w tym środki europejskie – 5 595 752,6 tys. zł) i była 
równa wartości wydatków kwalifikowanych przekazanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji 
Europejskiej (dalej: „KE”). Wydatki kwalifikowane środków europejskich wykazane w poświadczeniach, 
przekazanych do KE, stanowiły 36,9% alokacji środków europejskich na lata 2014–2020. Aktualny na 
koniec 2019 r. poziom certyfikacji środków ujęty w dokumentach kierowanych do KE wynikał 
z wieloletniego charakteru inwestycji, realizowanych w ramach PO IiŚ 2014–2020 oraz faktu, 
że większość z nich nadal pozostawało w trakcie realizacji. W ocenie pracowników Ministerstwa poziom 
certyfikacji będzie systematycznie wzrastał wraz z postępem realizacji poszczególnych projektów. 

W 17 jednostkach, które realizowały 1635 projektów współfinansowanych z budżetu środków UE 
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach PO IiŚ 2014–2020. NIK 
skontrolowała wykorzystanie w 2019 r. dotacji bezzwrotnych udzielonych z budżetu środków 
europejskich. 

Wykaz kontrolowanych jednostek przedstawiony został w załączniku 6.2. do niniejszej Informacji. 

Całkowita wartość objętych kontrolą projektów (po aneksowaniu umów o dofinansowanie) wyniosła 
łącznie 2 313 809,6 tys. zł, w tym całkowita maksymalna wartość dofinansowania z budżetu UE została 
ustalona w umowach na 1 356 598,2 tys. zł. W 2019 r. NFOŚiGW (pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej 
dla działania 2.3 PO IiŚ 2014–2020) przekazał na realizację 15 projektów36 dotację z budżetu środków UE 
w łącznej wysokości 307 406,7 tys. zł, z tego kwota 288 740,0 tys. zł została rozliczona w 2019 r. 

Pozytywnie oceniono 15 jednostek realizujących 14 projektów, z tego w dziewięciu kontrolowanych 
jednostkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W sześciu pozytywnie ocenionych jednostkach37 
stwierdzono łącznie siedem nieprawidłowości, które dotyczyły głównie kwestii formalnych i polegały 
m.in. na: 

                                                           
34  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. – dalej: „Pzp”. 
35  Realizacja projektu pn.: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk skontrolowana 

została przez Delegaturę NIK w Gdańsku w dwóch jednostkach: Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz w Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska. 

36  W 2019 r. Miasto Łódź nie uruchomiło środków z dotacji celowej z budżetu środków UE na realizację projektu pn. Gospodarka 
ściekowa, faza III w Łodzi. 

37  Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski; Toruńskich Wodociągach sp. z o.o.; Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo- 
-Kanalizacyjnej sp. z o.o. w Katowicach; Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie; Elbląskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.; Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacja sp. z o.o. 
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− niezapewnieniu właściwej aktualizacji Harmonogramów Realizacji Projektów (dalej: “HRP”) 
w zakresie terminów realizacji zadań zakończonych w 2019 r. oraz niedochowaniu terminów 
przesyłania do NFOŚiGW, zaktualizowanych harmonogramów wynikających z postanowień umowy; 

− nieprzekazaniu aktualizacji bądź potwierdzenia aktualności HRP do NFOŚiGW według stanu na 
30 czerwca i 31 grudnia w roku, w którym realizowany był projekt. Zgodnie z postanowieniami umów 
beneficjenci byli obowiązani przekazywać NFOŚiGW dwa razy w roku kalendarzowym aktualny HRP 
lub potwierdzenie jego aktualności zgodnie ze stanem na 30 czerwca i 31 grudnia, w ciągu 7 dni od 
upływu tych terminów; 

− przekroczeniu terminu, przewidzianego w umowie o dofinansowanie, na złożenie do NFOŚiGW 
poprawionego wniosku o płatność uwzględniającego jego uwagi.  

Stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały negatywnych następstw dla kontrolowanych jednostek, 
tj. nie wpłynęły znacząco na postęp rzeczowy realizowanych projektów, jak i wykorzystanie środków 
z budżetu UE przez kontrolowane jednostki. O zawartych umowach z wykonawcami beneficjenci 
każdorazowo informowali NFOŚiGW w składanych wnioskach o płatność.  
Ocenione pozytywnie projekty realizowane były zgodnie z zawartymi umowami. Harmonogramy 
realizacji ww. projektów, stanowiące załączniki do umów o dofinansowanie, były kilkakrotnie zmieniane 
najczęściej w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów projektów. Przyczyną 
takiego stanu były m.in. problemy z wyłonieniem wykonawców w związku z tym, że oferty składane 
w postępowaniach przetargowych były wyższe niż pierwotnie zakładano lub konieczność odstąpienia od 
umowy z wykonawcami niedotrzymującymi zaplanowanych harmonogramów realizacji zadań. 
Wypłacone przez NFOŚiGW dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, beneficjenci ponosili 
wydatki kwalifikujące się do dofinansowania według opracowanych harmonogramów; terminowo 
składali do NFOŚiGW wnioski o płatność w celu refundacji poniesionych wydatków; prowadzili bieżące 
monitorowanie zakresu rzeczowego realizowanych projektów. W przypadku zagrożenia nieosiągnięcia 
przez beneficjenta zakładanego na 2019 r. postępu rzeczowego projektu niezwłocznie informowano 
Instytucję Pośredniczącą.  
W 2019 r. Miasto Łódź nie uruchomiło środków z dotacji celowej z budżetu środków UE na realizację 
projektu pn.: Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi. W 2019 r. Miasto Łódź rozpoczęło realizację zadania 
polegającego na budowie dwóch zbiorników retencyjnych. Stan zaawansowania prac ziemnych 
i konstrukcyjnych wskazywał na brak zagrożenia terminu zakończenia realizacji tego zadania 
w przewidzianym terminie (tj. do 30 listopada 2021 r.). Od IV kwartału 2019 r. planowana była także 
częściowa realizacja zadań, polegających na modernizacji instalacji odwadniania osadów oraz 
modernizacji węzła piaskowego. Z uwagi na potrzebę aktualizacji programów funkcjonalno-użytkowych 
dla ww. zadań, wzrost kosztów planowanych zadań oraz długotrwałe postępowania przetargowe, 
podpisanie umów z wykonawcami ww. zadań nastąpiło dopiero w styczniu i lutym 2020 r. W związku 
z przesunięciem terminu rozpoczęcia zadań zaktualizowany został harmonogram realizacji projektu oraz 
harmonogram płatności – pierwszy wniosek o płatność dotacji, obejmujący dotychczas poniesione 
wydatki ze środków własnych beneficjenta, ma zostać złożony w 2020 r. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. (dalej: „MPWiK w Lublinie”) 
w 2019 r. realizowało projekt pn.: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków w Lublinie – Etap III dofinansowany z budżetu środków UE zgodnie 
z założeniami merytorycznymi, określonymi w umowie o dofinansowanie (z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych aneksem nr 2). Zmiany umowy wynikały z braku ofert w ogłaszanych postępowaniach 
lub oferowaniu cen przekraczających planowany budżet. Zadania, których zakończenie zaplanowano na 
2019 r., zostały zrealizowane terminowo. Na bieżąco monitorowano przebieg realizacji projektu, 
dokonując na tej podstawie aktualizacji harmonogramu rzeczowego i płatności oraz opisu projektu. 
W MPWiK w Lublinie dokonano terminowo rozliczenia otrzymanej z NFOŚiGW zaliczki. Objęte badaniem 
środki finansowe MPWiK w Lublinie wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono jednak 
nieprawidłowości, które dotyczyły: 

− zapłacenia wykonawcy zadania pn.: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smoluchowskiego 
w Lublinie, wynagrodzenia zawyżonego o kwotę ok. 180,7 tys. zł, stanowiącej 5% wartości kontraktu 
(3628,5 tys. zł); 

− przyjęcia do zabezpieczenia pięciu umów realizowanych w ramach projektu przez jednego 
wykonawcę polis OC niezgodnych z warunkami określonymi w tych umowach odnośnie do: zakresu, 
okresu, sumy gwarancyjnej i przedmiotu ubezpieczenia oraz niezrealizowania obowiązków 
określonych w umowach, dotyczących zawarcia ubezpieczenia na koszt wykonawcy, a także 
niezawarcia ubezpieczenia na koszt wykonawcy, w innej umowie realizowanej w ramach projektu, 
której ten sam wykonawca robót nie zabezpieczył polisą OC. Na wniosek MPWiK w Lublinie, 
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wykonawca złożył polisy w dniu 17 marca 2020 r., wobec czego spełnione zostały przesłanki do 
naliczenia kar umownych za ich nieterminowe dostarczenie, które powinny wynieść łącznie 
1358,0 tys. zł; 

− niesporządzenia przez MPWiK w Lublinie i nieprzekazania do NFOŚiGW uzasadnień faktycznych 
i prawnych do 21 aneksów zawartych w 2019 r. z wykonawcami robót, mimo takiego obowiązku 
wynikającego z obowiązującej umowy o dofinansowanie. 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 41 – Środowisko 

W ustawie budżetowej na 2019 r. w części 41 – Środowisko wydatki budżetu środków europejskich 
ustalono w wysokości 2 293 745,0 tys. zł. Limit wydatków został zwiększony decyzjami Ministra 
Finansów per saldo o 581 798,3 tys. zł do wysokości 2 875 543,3 tys. zł ze środków rezerwy celowej 
poz. 98 Finansowanie programów budżetu środków europejskich. 

Otrzymane środki z tej rezerwy celowej zostały przeznaczone na zadania realizowane w ramach PO IiŚ 
2014–2020 i wykorzystane w kwocie 563 829,7 tys. zł (96,9%). 

Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły łącznie 2 834 586,1 tys. zł (98,6% planu po zmianach) 
i stanowiły 127,9% wydatków budżetu środków europejskich poniesionych w 2018 r. Zostały poniesione 
na realizację projektów w ramach dziewięciu programów operacyjnych i dwóch mechanizmów 
finansowych. Na te programy i mechanizmy finansowe poniesiono także wydatki na finansowanie38 
i współfinansowanie39 z budżetu państwa, które wyniosły odpowiednio 6044,3 tys. zł (73,1% planu po 
zmianach) i 17 583,1 tys. zł (94,0% planu po zmianach).  

Z powyższych środków realizowano następujące programy i mechanizmy finansowe:  
− PO IiŚ 2014–2020: budżet środków europejskich – 2 803 353,2 tys. zł (98,6%); finansowanie  

– 3984,4 tys. zł (94,6%); współfinansowanie – 16 722,4 tys. zł (94,5%) m.in. na przedsięwzięcia 
w zakresie kształtowania zasobów wodnych w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej 
oraz zwiększenia ilości retencjonowanej wody; w zakresie gospodarowania odpadami mające na celu 
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu; z zakresu gospodarki wodno-
-ściekowej, których celem było zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez rozbudowę i modernizację systemów gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracjach; zmierzające do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia 
zasobów przyrody oraz przedsięwzięcia, których celem było zahamowanie spadku powierzchni 
terenów zieleni w miastach; 

− Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020: budżet środków europejskich  
– 989,9 tys. zł (100,0%) na realizację projektów: „Wykwalifikowany nauczyciel szansą na rozwój 
absolwenta”; „Gospodarka Leśna w Europie”; „Praktyki w Irlandii na wyciągnięcie ręki”; „Mobilność 
i doświadczenie – nową wiedzą leśną”; 

− RPO40 Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020: budżet środków europejskich – 533,4 tys. zł 
(60,7%); współfinansowanie – 93,7 tys. zł (91,7%) na projekty: „Wykwalifikowany technik leśnik” 
i „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie 
a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e-drzwi dla ochrony środowiska”; 

− RPO – Lubuskie 2020: budżet środków europejskich – 657,0 tys. zł (91,6%); współfinansowanie  
– 96,6 tys. zł (77,9%) na projekty: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w ZSL w Rogozińcu” 
i „Modernizacja kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym im. Jana Miklaszewskiego 
w Starościnie”; 

− RPO Województwa Opolskiego na lata 2014–2020: budżet środków europejskich – 602,6 tys. zł 
(83,4%); współfinansowanie – 107,5 tys. zł (98,9%) na projekty ochrony in-situ zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie; 

− RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020: budżet środków europejskich – 1879,0 tys. zł 
(84,9%); współfinansowanie – 273,6 tys. zł (91,2%) na projekty: „Dzisiaj kompetentny 
i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik”; „Modernizacja 
infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży”; „Technik leśnik  
– kwalifikacje na start”; „Z nauką w las – II edycja”; 

                                                           
38  Wydatki budżetu państwa na finansowanie projektów ze środków pochodzących z budżetu UE, były ewidencjonowane 

w paragrafach z czwartą cyfrą „1”, „5” i „8” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

39  Wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów, realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, były 
ewidencjonowane w paragrafach z czwartą cyfrą „2”, „6” i „9” zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

40  Regionalny Program Operacyjny. 
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− RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020: budżet środków europejskich – 16,0 tys. zł 
(19,3%); współfinansowanie – 6,9 tys. zł (19,2%) na projekt ochrony bioróżnorodności rezerwatów 
przyrody Pomorza; 

− RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020: budżet środków europejskich 458,0 tys. zł 
(83,0%); współfinansowanie – 82,2 tys. zł (85,5%) na projekt „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona 
czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”; 

− Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa41: budżet 
środków europejskich – 97,4 tys. zł (31,7%); finansowanie – 2059,9 tys. zł (50,7%); 
współfinansowanie  
– 200,2 tys. zł (83,6%) oraz Norweski Mechanizm Finansowego III Perspektywa Finansowa42: budżet 
środków europejskich – 101,8 tys. zł (32,0%) na organizację wyjazdów studyjnych oraz konferencję 
dotyczącą ciepła systemowego, gospodarki o obiegu zamkniętym; 

− Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013: budżet środków europejskich  
– 25 897,8 tys. zł (100%) na realizację płatności końcowej, związanej z potwierdzeniem efektu 
rzeczowego i ekologicznego dla projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. 

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, Minister Klimatu podjął cztery decyzje 
o blokowaniu wydatków w budżecie środków europejskich na łączną kwotę 6828,5 tys. zł. Blokadą objęto 
środki przeznaczone na realizację projektów w ramach: PO IiŚ 2014–2020; trzech RPO oraz NMF i MF 
EOG. Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków wynikały głównie z oszczędności powstałych po 
rozstrzygnięciu lub unieważnieniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, aktualizacji planu 
działań, zmian harmonogramów realizacji projektów oraz fluktuacji i absencji chorobowej pracowników 
zatrudnionych do realizacji projektów. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu środków europejskich zamieszczono 
w załączniku 6.7. do niniejszej Informacji. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Według danych ujętych w sprawozdaniu RB-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu 
środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. w części 41  
– Środowisko poniesiono wydatki w kwocie 3 516 070,4 tys. zł, co stanowiło 98,2% planu po zmianach, 
z tego: 681 484,3 tys. zł z budżetu państwa i 2 834 586,1 tys. zł z budżetu środków europejskich. 

Największe wydatki zrealizowano w funkcji 12 – Środowisko. Stanowiły one 97,0% wydatków ogółem 
w tej części budżetu państwa i wyniosły 3 412 132,4 tys. zł (98,3% planu po zmianach), z tego: 
581 994,1 tys. zł z budżetu państwa i 2 830 138,3 tys. zł z budżetu środków europejskich. 

Szczegółową analizą objęto pięć podzadań: 12.1.2.W Promocja zachowań proekologicznych i edukacja 
środowiskowa; 12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska; 12.2.1.W 
Ochrona przyrody i krajobrazu; 12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów; 12.4.1.W Gospodarcze 
wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne. 

Dla zadania 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku zdefiniowano dwa cele: 
Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi oraz Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu 
środowiska. Na to zadanie wykorzystano 459 706,8 tys. zł (96,1% planu po zmianach), z tego: 338 320,5 
tys. zł z budżetu państwa i 121 386,3 tys. zł z budżetu środków europejskich. Wartość miernika 
określająca stopień realizacji pierwszego celu Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi, 
zdefiniowanego jako Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (%) została 
zaplanowana na poziomie 74%. Według sprawozdania RB-BZ1 za 2019 r. wykonanie wartości miernika 
wyniosło „75% (dane za 2018 r.)”, natomiast przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku 
budżetowego podano jako 74%.  

Ustalenia dotyczące pomiarów, związanych z przesunięciem czasowym uzyskanego efektu, były 
przedmiotem kontroli Wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 41 – Środowisko, z których 
wynikała (m.in. na podstawie stanowiska Ministra Finansów) możliwość zastosowania przesunięcia 
czasowego pozyskiwania danych. 

Dla zadania 12.1.W wartość drugiego miernika Stopień zrealizowanych ocen, raportów, sprawozdań 
w zakresie ochrony środowiska (%), określająca stopień realizacji drugiego celu Zapewnienie informacji 
w zakresie ochrony i stanu środowiska została osiągnięta na poziomie 59%, tj. na poziomie 

                                                           
41  Dalej: „MF EOG”. 
42  Dalej: „NMF”. 
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przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego. Wartość miernika według ustawy budżetowej 
podano w wysokości 35%.  

Celem podzadania 12.1.2.W Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa było 
Zwiększenie wzrostu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Na to podzadanie wykorzystano 
14 658,1 tys. zł (80,0% planu po zmianach). Wartość miernika, określająca stopień realizacji celu Liczba 
przeprowadzonych kampanii służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju (w szt.) została 
osiągnięta na poziomie 181 szt. (124,0%) przy zaplanowanej wartości miernika według ustawy 
budżetowej 146 szt. i przewidywanym wykonaniu wartości miernika na koniec roku budżetowego 181 
szt. Wykonanie miernika wynikało z agregowania w łącznym RB-BZ1 danych sprawozdawczych z trzech 
jednostek oraz m.in. przeprowadzenia większej liczby kampanii społecznych, konferencji, szkoleń 
i działań informacyjno-promocyjnych.  

Celem podzadania 12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska, było 
Zapewnienie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian. Na to zadanie 
wykorzystano 247 090,3 tys. zł (95,1% planu po zmianach), z tego: 208 693,8 tys. zł z budżetu państwa 
i 38 396,5 tys. zł z budżetu środków europejskich. Określająca stopień realizacji celu wartość miernika pn. 
Liczba ocen stanu jakości środowiska oraz zrealizowanych raportów i sprawozdań (w szt.) została 
zaplanowana na poziomie 20 sztuk. Według sprawozdania RB-BZ1 wykonanie wartości miernika 
wyniosło 52 szt., natomiast przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego 
wskazano jako 32 szt. Określono wartość miernika tak, że jego wykonanie wyniosło 260% zaplanowanej 
wartości miernika według ustawy budżetowej i 163% przewidywanego wykonania na koniec roku 
budżetowego, a zrealizowane nakłady wyniosły 95,1% planu po zmianach. Osiągnięta wartość miernika 
wynikała z większej aktywności administracji publicznej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska oraz stopnia wykonania ustawowych zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Celem zadania 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności była Ochrona i kształtowanie wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych. Na to zadanie wykorzystano 489 557,0 tys. zł (94,8% planu po 
zmianach), z tego: 208 691,5 tys. zł z budżetu państwa i 280 865,5 tys. zł z budżetu środków europejskich. 
Wartość miernika Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów 
planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha) została osiągnięta na poziomie 348 717,29 ha, przy 
zaplanowanej jego wartości według ustawy budżetowej 323 558,90 ha i przewidywanym wykonaniu na 
koniec roku budżetowego – 335 623,95 ha.  

Celem podzadania 12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu było Utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie 
różnorodności biologicznej. Na to podzadanie wykorzystano 297 399,1 tys. zł (96,0% planu po zmianach). 
Wartość miernika (pierwszego), określająca stopień realizacji celu Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.) została osiągnięta 
na poziomie 112 szt. przy zaplanowanej wartości miernika według ustawy budżetowej 77 szt. i jego 
przewidywanym wykonaniu na koniec roku budżetowego 102 szt. Osiągnięta wartość tego miernika 
wynikała z agregowania w łącznym RB-BZ1 danych sprawozdawczych dwóch dysponentów oraz 
zrealizowania dodatkowych przedsięwzięć. 

Natomiast wartość drugiego miernika w podzadaniu 12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu, określająca 
stopień realizacji celu Liczba realizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub 
wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.), została osiągnięta na poziomie 1919 szt. przy zaplanowanej 
wartości miernika według ustawy budżetowej 4546 szt. i takim samym przewidywanym wykonaniu 
wartości miernika na koniec roku budżetowego. 

Celem podzadania 12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów było Wsparcie rozwoju, 
zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych. Na ten cel 
wykorzystano 8149,6 tys. zł (99,6% planu po zmianach) z budżetu państwa. Wartość miernika, 
określająca stopień realizacji celu Liczba beneficjentów objętych wsparciem w danym roku (w liczbie) 
została zaplanowana i osiągnięta w liczbie dwóch beneficjentów.  

Celem zadania 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi było Rozpoznawanie budowy 
geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny 
i wody podziemne wraz z ich ochroną. Na zadanie to wydatkowano w 2019 r. 20 832,3 tys. zł, tj. 93,9% 
planu po zmianach. Wartość miernika, określająca stopień realizacji celu Liczba wydanych koncesji na 
działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków 
o udzielenie koncesji przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %,) została osiągnięta na poziomie 
37%, przy zaplanowanej wartości miernika według ustawy budżetowej 80% i takim samym 
przewidywanym wykonaniu wartości miernika na koniec roku budżetowego. 
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Celem podzadania 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania 
geologiczne było Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi. Na to podzadanie 
wykorzystano 20 832,3 tys. zł (93,9% planu po zmianach). Wartość miernika, określająca stopień 
realizacji celu Liczba zatwierdzonych dokumentacji geologicznych i projektów robót geologicznych (w %) 
została osiągnięta na poziomie 59% przy zaplanowanej wartości miernika według ustawy budżetowej 
90% i takim samym przewidywanym wykonaniu wartości miernika na koniec roku budżetowego. 

Przeprowadzona analiza danych z wykonania wydatków w układzie zadaniowym ujawniła 
nieprawidłowości w zakresie ustalania mierników oraz brak korelacji poniesionych wydatków 
z wartością mierników, i tak: 
− dla zadania 12.1.W wartość miernika, określonego jako Stopień zrealizowanych ocen, raportów, 

sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (%), została osiągnięta na poziomie 59% i była równa 
przewidywanemu wykonaniu wartości miernika na koniec roku budżetowego, przy zaplanowanej 
wartości miernika według ustawy budżetowej w wysokości 35%. Sposób zaplanowania ww. miernika 
powodował, że osiągnięta wartość tego miernika była wyższa o 24% w stosunku do zaplanowanej 
wartości miernika według ustawy budżetowej, natomiast nakłady zostały wykonane w 96,1% planu 
po zmianach; 

− dla zadania 12.4.W wartość miernika, określonego jako Liczba wydanych koncesji na działalność 
określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków 
o udzielenie koncesji i przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %), została osiągnięta na 
poziomie 37%, przy zaplanowanej jego wartości według ustawy budżetowej 80% i w takim samym 
przewidywanym wykonaniu wartości miernika na koniec roku budżetowego. Nie osiągnięto 
planowanej wartości miernika, mimo że nakłady na zadanie zostały wykonane w 93,9% planu po 
zmianach; 

− dla podzadania 12.2.1.W miernik Liczba realizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, 
odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.) zaplanowano tak, że jego wykonanie wyniosło 
42,2% w stosunku do planu według ustawy budżetowej i 42,2% przewidywanego wykonania 
wartości miernika na koniec roku budżetowego, przy wykorzystaniu nakładów na zadanie 
w wysokości 96,0% planu po zmianach; 

− dla podzadania 12.4.1.W wartość miernika, określonego jako Liczba zatwierdzonych dokumentacji 
geologicznych i projektów robót geologicznych (w %), zaplanowano tak, że jego osiągnięta wartość 
wyniosła 59% w stosunku do zaplanowanej wartości według ustawy budżetowej – 90% i takiego 
samego przewidywanego wykonania wartości miernika na koniec roku budżetowego, przy realizacji 
nakładów w 93,9% planu po zmianach. 

Zdaniem NIK, sposób zaplanowania powyższych mierników nie służył rzetelnemu pomiarowi 
i obiektywnej ocenie efektywności wykorzystanych środków, co stanowiło naruszenie ust. 61 pkt 1 
załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Powyższe ustalenia wskazują na niewykonanie 
w dalszym ciągu wniosku NIK, sformułowanego w wyniku kontroli Wykonania budżetu państwa w części 
41 – Środowisko w 2017 r. i w 2018 r. NIK wnosiła wówczas o ustalenie mierników, posiadających cechy 
określone w nocie budżetowej, w tym umożliwiających pomiar efektów stosownie do poniesionych 
nakładów.  

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 41 – Środowisko i sprawozdań jednostkowych Ministerstwa Klimatu i RDOŚ w Kielcach (na 
poziomie dysponentów III stopnia): 
− 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)  
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oraz  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
(Rb-Z).  
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 41 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Ministerstwa Klimatu i RDOŚ w Kielcach 
(na poziomie dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym, z wyjątkiem sprawozdania Rb-28 w Ministerstwie Klimatu i RB-BZ1 w RDOŚ w Kielcach.  
Stosowany system kontroli zarządczej nie w pełni zapewniał prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
Stwierdzone w Ministerstwie Klimatu nieprawidłowości w klasyfikacji wydatków budżetowych miały 
wpływ na dane w zakresie wydatków majatkowych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa. Szczegółową informację na temat nieprawidłowości zawarto w rozdziale 
4.2.1. Wydatki budżetu państwa w części dotyczącej wydatków majątkowych. 
Natomiast stosowany system kontroli zarządczej w RDOŚ w Kielcach nie zapewniał prawidłowości 
i rzetelności sporządzania sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (RB-BZ1). W sprawozdaniu RB-BZ1 za 2019 r. błędnie wykazano, 
że wartość miernika dla działania 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody została osiągnięta i ustanowiono 13 
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, faktycznie jednak nie przyjęto żadnego z 10 
zaplanowanych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Pozostałe osiągnięte wartości 
mierników realizowanych zadań, podzadań i działań, ujętych w budżecie w układzie zadaniowym, były 
zbliżone do wartości planowanych. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2020 r., skierowanym do Ministra Klimatu, NIK wniosła o:  

1) zapewnienie finansowania wydatków na przedsięwzięcia budowlane ze środków na inwestycje jednostek 
budżetowych; 

2) bieżące diagnozowanie potrzeb dysponentów podległych w celu niedopuszczenia do kumulowania 
nadmiernych środków pochodzących z rezerw celowych; 

3) uzupełnienie Polityki rachunkowości o zasady postępowania w zakresie dystrybucji wpływów z aukcji 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych; 

Ponadto NIK po raz kolejny wniosła o ustalanie mierników posiadających cechy określone w nocie 
budżetowej43, w tym umożliwiających pomiar efektów stosownie do poniesionych nakładów. 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 marca 2020 r., skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach, NIK wniosła o:  

1) wprowadzanie zmian w planie finansowym RDOŚ, po otrzymaniu zawiadomienia od Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianach w planie finansowym dokonanych na podstawie decyzji 
Ministra Finansów o wprowadzonych zmianach w wydatkach budżetu państwa; 

2) dekretowanie dokumentów wprowadzanych do ksiąg rachunkowych przed wstępną kontrolą 
dokonywaną przez głównego księgowego; 

3) występowanie z wnioskiem o korektę decyzji dotyczących środków z rezerw celowych budżetu państwa, 
po stwierdzeniu braku możliwości wykorzystania środków finansowych przyznanych tymi decyzjami, 
w stosownych terminach; 

4) zapewnienie prawidłowego wykazywania wartości mierników w formularzu opisowym prezentującym 
wykonanie wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich; 

5) skorygowanie sprawozdania RB-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym za 2019 r.; 

6) podjęcie działań w celu zabezpieczenia płyty ze śladami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty 
Sołtykowskie. 

Pismem z dnia 9 kwietnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach przedstawił informację 
o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych. 

Po kontroli wykorzystania dotacji z budżetu środków europejskich na realizację 16 projektów współfinansowanych 
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach PO IiŚ 2014–2020 do kierowników 
kontrolowanych jednostek skierowano łącznie 17 wystąpień pokontrolnych W sześciu wystąpieniach44 
sformułowano łącznie dziewięć wniosków pokontrolnych, wnosząc o: 

1) terminowe przekazywanie Instytucji Wdrażającej kopii umów na realizację zadań przewidzianych 
projektem, zawartych z wykonawcami; 

2) zapewnienie działań mających na celu terminowe składanie do NFOŚiGW poprawionych wniosków 
o płatność; 

3) zaktualizowanie HRP do stanu odzwierciedlającego realizację zadań w terminach wynikających 
z obowiązujących umów na realizację poszczególnych zadań; 

4) ponoszenie wydatków zgodnie z treścią zawartych umów i w wysokości adekwatnej do zrealizowanego 
przez Wykonawcę zakresu, z uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań zamiennych; 

5) egzekwowanie od wykonawców robót polis OC zgodnych z zapisami zawartych umów, a w przypadku ich 
niedostarczenia, podejmowanie działań przewidzianych w zawartych umowach; 

6) naliczenie i obciążenie wykonawcy robót karami umownymi za nieterminowe dostarczenie polis OC; 
7) przedstawianie do NFOŚiGW uzasadnień prawnych i faktycznych do zawieranych aneksów do umów 

realizowanych w ramach projektu; 
8) zapewnienie regularnego aktualizowania zapisów Harmonogramu Realizacji Projektu – w razie 

wystąpienia zmian w projekcie i niezwłocznego przekazywania wiadomości w tym zakresie do Instytucji 
Wdrażającej; 

                                                           
43  Tj. w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 

materiałów do projektu ustawy budżetowej. 
44  Wystąpienie skierowane do: Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Prezesa Zarządu Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.; Prezesa 

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie; Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o.; Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. oraz Prezesa 
Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 



Informacje dodatkowe 

26 

9) szczegółowe analizowanie treści zawieranych umów w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem 
faktycznym. 

W jednym wystąpieniu45 w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sformułowano uwagę, dotyczącą 
konieczności przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie terminowego i rzetelnego 
aktualizowania harmonogramu realizacji projektu.  

Minister Klimatu pismem z dnia 8 maja 2020 r. zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. 

Uchwałą Nr 40/2020 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 maja 2020 r. spośród sześciu zgłoszonych 
zastrzeżeń dwa zostały uwzględnione w całości, trzy zostały uwzględnione w części, a jedno zostało oddalone. 

 

                                                           
45  Wystąpienie skierowane do Prezesa Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. w Katowicach. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 41  
– ŚRODOWISKO 

 

Lp. Nazwa jednostki podległej 

Wykonanie 2019 

Udział 
w wydatkach 
części ogółem Przeciętne 

zatrudnienie 
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym, 
wydatki na 

wynagrodzenia  
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. Dysponent Główny - 224 625,7 2 884 173,3 - 82,0 

2. Centrala Ministerstwa Środowiska 503,0 5 424 847,1 147 704,0 47 035,9 4,2 

3. Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 1 160,7 556,8 178 760,6 83 296,0 5,1 

4. Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 1 199,0 374,1 245 101,6 80 418,1 7,0 

5. Biuro Nasiennictwa Leśnego 9,9 37,8 1 473,0 777,0 0,0 

6. Technikum Leśne w Białowieży 64,4 9,3 8 712,8 3 851,6 0,2 

7. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju 61,7 19,6 5 444,1 3 393,8 0,2 

8. Zespół Szkół Leśnych 
i Ekologicznych w Brynku 53,1 0,1 4 569,4 2 959,9 0,1 

9. Zespół Szkół Leśnych w Goraju 49,9 28,5 4 433,5 2 890,5 0,1 

10. Zespół Szkół Leśnych w Lesku 50,7 20,5 4 561,8 2 995,1 0,1 

11. Technikum Leśne w Miliczu 64,4 26,5 5 478,6 3 658,8 0,2 

12. Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu 38,8 6,5 4 095,1 2 160,2 0,1 

13. Technikum Leśne w Starościnie 53,2 0,0 4 696,4 2 759,1 0,1 

14. Technikum Leśne w Tucholi 81,9 17,2 6 481,6 4 274,3 0,2 

15. Technikum Leśne w Warcinie 57,7 35,2 5 985,3 3 418,1 0,2 

16. Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku 50,8 3,0 4 399,3 2 594,1 0,1 

  RAZEM 3 499,2 5 650 607,9 3 516 070,4 246 482,5 100,0 
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6.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka organizacyjna NIK 
przeprowadzająca kontrolę 

1.  Ministerstwo Klimatu Michał Kurtyka O Departament Środowiska 

2.  Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Kielcach Aldona Sobolak O Departament Środowiska 

3.  Urząd Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski P Delegatura NIK w Białymstoku 

4.  Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Władysław Majewski P Delegatura NIK w Bydgoszczy 

5.  Urząd Miejski w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz P Delegatura NIK w Gdańsku 

6.  Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska 

Włodzimierz 
Bartosiewicz P Delegatura NIK w Gdańsku 

7.  
Katowicka Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna  
sp. z o.o. w Katowicach 

Władysław Spyrka  P Delegatura NIK w Katowicach 

8.  Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o. Monika Jamróz P Delegatura NIK w Kielcach 

9.  
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Krakowie 

Piotr Ziętara P Delegatura NIK w Krakowie 

10.  Urząd Miasta Łodzi Hanna Zdanowska O Delegatura NIK w Łodzi 

11.  
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
sp. z o.o. 

Sławomir Matyjaszczyk O Delegatura NIK w Lublinie 

12.  Elbląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Andrzej Kurkiewicz P Delegatura NIK w Olsztynie 

13.  Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja 
sp. z o.o. Marian Waloszyński P Delegatura NIK w Opolu 

14.  Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie Remigiusz Nowojewski P Delegatura NIK w Poznaniu 

15.  Urząd Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc P Delegatura NIK w Rzeszowie 

16.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. w Szczecinie Waldemar Gill P Delegatura NIK w Szczecinie 

17.  Wodociągi Miejskie w Radomiu 
Sp. z o.o. Leszek Marian Trzeciak P Delegatura NIK w Warszawie 

18.  Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. Waldemar Bicz P Delegatura NIK w Wrocławiu 

19.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sława sp. z o.o. w Sławie Jarosław Hermaszewski P Delegatura NIK w Zielonej Górze 

*) Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O – w formie opisowej
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6.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 41 - ŚRODOWISKO 

Oceny wykonania budżetu w części 41 – Środowisko dokonano stosując kryteria46, oparte na wskaźnikach 
wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku47. 

Dochody (D):      5 650 607,9 tys. zł 
Wydatki (W)48:     3 516 070,4 tys. zł 
Łączna kwota (G = D + W):    9 166 678,3 tys. zł 
Waga dochodów w łącznej kwocie   (Wd = D : G) 0,6164 
Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) 0,3836 
 
Nieprawidłowości w dochodach: 0 zł 
Ocena cząstkowa dochodów (Od):    (5) pozytywna  

Ze względu na nieuregulowanie od 2019 r. w Polityce rachunkowości Ministerstwa szczególnych zasad 
klasyfikacji zdarzeń, dotyczących postępowania i księgowania dystrybucji wpływów z aukcji uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych, obniżono ocenę dochodów o jeden punkt. 
Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): 101,5 tys. zł, tj. 0,003% w wydatkach ogółem części 41. 
Nieprawidłowość polegała na poniesieniu wydatków w kwocie 101,5 tys. zł na doradztwo prawne 
świadczone w formie ustnej. 
Ocena cząstkowa wydatków:     (5) pozytywna 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości potwierdzające utrzymujące się od kilku lat niewłaściwe 
funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym ustalenie nieskutecznych mechanizmów nadzoru 
i kontroli, ocenę cząstkową wydatków obniżono o dwa punkty. Powyższe uzasadniają nieprawidłowości, 
w szczególności polegające na:  
− niewłaściwym oszacowaniu wartości mierników dla badanych dwóch zadań i dwóch podzadań;  
− niezgodnym z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych zakwalifikowaniu wydatków na „Budowę dźwigu zewnętrznego 
transportowego przy budynku Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie” oraz na 
„Wykonanie zasilania rezerwowego serwerowni teleinformatycznej za pomocą agregatu 
prądotwórczego o mocy minimalnej 250 kVA” w budynku Ministerstwa w łącznej kwocie 706,4 tys. zł 
do § 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zamiast do § 605 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych, co miało wpływ na dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie wydatków majątkowych; 

− niedokonaniu blokad w sytuacji niewykorzystania środków pochodzących m.in. z rezerw celowych; 
− niewystarczającej kontroli finansowej skutkującej nieskorygowaniem błędów w zakresie dekretacji 

dowodów księgowych. 
Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO49: =  4 x 0,6164 + 3 x 0,3836 = 3,6164 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna, za wyjątkiem sprawozdania Rb-28 

Ocena ogólna:      w formie opisowej 

 

                                                           
46  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
47  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
48  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które nie 

wygasły z upływem roku. 
49  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 41 – ŚRODOWISKO 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 5 658 830,1 4 709 434,0 5 650 607,9 99,9 120,0 

1. Dział 020 Leśnictwo 145 355,9 837,0 49 737,6 34,2 5 942,4 

1.1. Rozdział 02003 Biuro Nasiennictwa 
Leśnego 0,5 - 37,8 7 560,0 - 

1.1.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych - - 37,8 - - 

1.1.2. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,5 - - - - 

1.2. Rozdział 02095 Pozostała działalność 145 355,4 837,0 49 699,8 34,2 5 937,8 

1.2.1. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 3 730,8 837,0 6 420,9 172,1 767,1 

1.2.2. 

§ 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  

11,2 - 22,5 200,9 - 

1.2.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,0 - 1,0 100,0 - 

1.2.4. § 0928 Wpływy z pozostałych odsetek  3,3 - 4,7 142,4 - 

1.2.5. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek  5,4 - 13,2 244,4 - 

1.2.6. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 141 603,7 - 43 237,5 30,5 - 

2. Dział 710 Działalność usługowa 203 378,5 235 656,0 226 640,6 111,4 96,2 

2.1. Rozdział 71095 Pozostała działalność 203 378,5 235 656,0 226 640,6 111,4 96,2 

2.1.1. § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 114 616,5 180 581,0 124 624,5 108,7 69,0 

2.1.2. 
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

51,9 63,0 48,2 92,9 76,5 

2.1.3. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

21,3 5,0 10,4 48,8 208,0 

2.1.4. 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

2,9 - - - - 

2.1.5. § 0690 Wpływy z różnych opłat 7,6 - 11,4 150,0 - 

2.1.6. § 0750  Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa 88 462,0 55 000,0 101 878,2 115,2 185,2 

2.1.7. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 105,5 - 48,5 46,0 - 

2.1.8. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 106,3 - 13,5 12,7 - 

2.1.9. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4,5 7,0 5,9 131,1 84,3 

3. Dział 750 Administracja publiczna 647,3 484,0 556,2 85,9 114,9 

3.1. 
Rozdział 75001 Urzędy centralnych 
i naczelnych organów administracji 
rządowej 

647,3 484,0 556,2 85,9 114,9 

3.1.1. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

3,7 2,0 2,0 54,1 100,0 

3.1.2. 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

1,0 - - - - 
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3.1.3. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa 363,2 369,0 345,4 95,1 93,6 

3.1.4. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 2,5 1,0 9,0 360,0 900,0 

3.1.5. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,5 1,0 0,1 6,7 10,0 

3.1.6. § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 
ubiegłych 265,4 108,0 120,3 45,3 111,4 

3.1.7. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 7,4 - 67,8 916,2 - 

3.1.8. § 0958 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów  0,3 - 8,2 2733,3 - 

3.1.9. § 0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów  0,1 - 1,5 1500,0 - 

3.1.10. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,2 3,0 1,9 86,4 63,3 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 141,8 96,0 233,5 164,7 243,2 

4.1. Rozdział 80115 Technika - 12,0 15,5 - 129,2 

4.1.1. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa - 12,0 15,1 - 125,8 

4.1.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 0,4 - - 

4.2. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 141,6 84,0 118,9 84,0 141,5 

4.2.1. 
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

0,4 - 0,2 50,0 - 

4.2.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,2 - 0,6 300,0 - 

4.2.3. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa 93,0 81,0 86,9 93,4 107,3 

4.2.4. § 0830 Wpływy z usług 4,6 2,0 1,0 21,7 50,0 

4.2.5. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 36,0 1,0 1,0 2,8 100,0 

4.2.6. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 3,9 - 26,9 689,7 - 

4.2.7. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 3,5 - 2,3 65,7 - 

4.3. Rozdział 80195 Pozostała działalność 0,2 - 99,1 49 550,0 - 

4.3.1. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,2 - 99,1 - - 

5. Dział 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 32,7 36,0 31,9 97,6 2,7 

5.1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 32,7 36,0 31,9 97,6 88,6 

5.1.1. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa 22,2 21,0 23,6 106,3 112,4 

5.1.2. § 0830 Wpływy z usług 8,1 15,0 8,0 98,8 53,3 

5.1.3. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 2,0 - - - - 

5.1.4. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,4 - 0,3 75,0 - 

6. Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 5 309 200,4 4 472 268,0 5 373 335,2 101,2 120,1 

6.1. Rozdział 90011 Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 182 666,8 287 507,0 218 090,5 119,4 75,9 

6.1.1. 
§ 0906 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 
płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem  

84,1 - 4,6 5,5 - 

6.1.2. 
§ 0908 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 
płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem  

1,1 - 0,8 72,7 - 

6.1.3. 
§ 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 
płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem  

772,1 - 204,1 26,4 - 

6.1.4. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,1 - - - - 

6.1.5. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek  -340,6 - 490,4 -144,0 - 
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6.1.6. 

§ 2918 Wpływy ze zwrotów 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 

163,0 - 4,6 2,8 - 

6.1.7. 

§ 2919 Wpływy ze zwrotów 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 

28,8 - 0,8 2,8 - 

6.1.8. § 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 181 958,2 287 507,0 217 385,2 119,5 75,6 

6.2. Rozdział 90014 Inspekcja Ochrony 
Środowiska 535,2 509,0 374,1 69,9 73,5 

6.2.1. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

1,5 - 21,8 1453,3 - 

6.2.2. 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

- - 0,8 - - 

6.2.3. § 0690 Wpływy z różnych opłat 314,1 38,0 - - - 

6.2.4. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa - 35,0 - - - 

6.2.5. § 0830 Wpływy z usług - 412,0 27,8 - 6,7 

6.2.6. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych - - 0,5 - - 

6.2.7. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,4 - 1,3 54,2 - 

6.2.8. § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 
ubiegłych 17,0 6,0 27,0 158,8 450,0 

6.2.9. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 183,3 4,0 206,6 112,7 5 165,0 

6.2.10. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 16,9 14,0 88,3 522,5 630,7 

6.3. Rozdział 90022 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 61,1 15,0 12,9 21,1 86,0 

6.3.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,9 2,0 0,9 100,0 45,0 

6.3.2. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,6 - - - - 

6.3.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 
ubiegłych 6,1 6,0 7,4 121,3 123,3 

6.3.4. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,1 - 3,8 3 800,0 - 

6.3.5. § 0952 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów   3,1 - - - - 

6.3.6. § 0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 33,9 - 0,1 0,3 - 

6.3.7. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 16,4 7,0 0,7 4,3 10,0 

6.4. Rozdział 90023 Regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska 1 465,3 269,0 543,9 37,1 202,2 

6.4.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  2,2 - 6,6 300,0 - 

6.4.2. 

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

7,0 - 5,8 82,9 - 

6.4.3. § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa 781,4 246,0 294,1 37,6 119,6 

6.4.4. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 35,6 - 10,2 28,7 - 

6.4.5. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22,6 - 0,8 3,5 - 

6.4.6. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 55,0 2,0 38,5 70,0 1 925,0 
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ubiegłych 

6.4.7. § 0942 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych  311,1 - - - - 

6.4.8. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 212,4 1,0 117,0 55,1 11 700,0 

6.4.9. § 0959 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów  10,9 - 52,4 480,7 - 

6.4.10. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 27,1 20,0 18,5 68,3 92,5 

6.5. Rozdział 90026 Pozostała działalność 
związana z gospodarką odpadami - 1 155 097,0 76 777,4 - 6,6 

6.5.1. § 0240 Wpływy z opłat recyklingowych - 1 153 117,0 72 472,5 - 6,3 

6.5.2. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

- 1 980,0 4 160,4 - 210,1 

6.5.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - - 144,5 - - 

6.6 Rozdział 90095 Pozostała działalność 5 124 472,0 3 028 871,0 5 077 536,4 99,1 167,6 

6.6.1. § 0520 Wpływy z handlu uprawnieniami do 
emisji 5 124 472,0 3 028 870,0 5 077 512,7 99,1 167,6 

6.6.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat - 1,0 0,1 - 10,0 

6.6.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - - 23,6 - - 

7. 
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody 

73,5 57,0 72,9 99,2 127,9 

7.1. Rozdział 92501 Parki narodowe 73,5 57,0 72,9 99,2 127,9 

7.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 66,6 57,0 64,7 97,1 113,5 

7.1.2. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 1,5 - 5,5 366,7 - 

7.1.3. 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów 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 

- - 2,7 - - 

7.1.4. 

§ 2919 Wpływy ze zwrotów 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 

5,4 - - - - 

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). 
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6.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 41 – ŚRODOWISKO 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1) Ustawa Budżet 

po zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem cz. 41, w tym: 521 445,9 412 985,0 704 482,9 681 484,3 130,7 165,0 96,7 

1. Dział 020 Leśnictwo 10 157,9 8 623,0 10 613,8 10 562,0 104,0 122,5 99,5 

1.1. Rozdział 02003 Działalność badawczo-
rozwojowa, w tym: 1 453,0 1 473,0 1 473,0 1 473,0 101,4 100,0 100,0 

1.1.1. § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 501,9 521,0 535,6 535,6 106,7 102,8 100,0 

1.1.2. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 420,0 407,5 - - - - 

1.2. Rozdział 02080 Działalność badawczo- 
-rozwojowa, w tym: 1 637,0 - 1 867,5 1 867,5 114,1 - 100,0 

1.2.1. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - - 1 867,5 - - - - 

1.2.2. § 4300 Zakup usług pozostałych 1 637,0 - - 1 770,0 108,1 - - 

1.3. Rozdział 02095 Pozostała działalność 7 067,9 7 150,0 7 273,3 7 221,5 102,2 101,0 99,3 

1.3.1. 

§ 2008 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (…) - finansowane 
ze środków UE 

4 391,4 5 142,0 4 643,3 4 615,0 105,1 89,8 99,4 

1.3.2. 

§ 2009 Dotacje celowe w ramach 
programów finanso-wanych z udziałem 
środków europejskich (…)  
- współfinansowane ze środków UE 

775,0 908,0 819,4 814,4 105,1 89,7 99,4 

1.3.3. 

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

1 709,7 1 100,0 1 707,6 1 689,0 98,8 153,5 98,9 

2. Dział 710 Działalność usługowa 357,8 380,0 380,0 379,6 106,1 99,9 99,9 

2.1. Rozdział 71095 Pozostała działalność 357,8 380,0 380,0 379,6 106,1 99,9 99,9 

2.1.1. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 267,3 250,0 290,3 289,9 108,5 116,0 99,9 

3. Dział 750 Administracja publiczna 114 557,1 87 091,0 128 699,3 123 631,8 107,9 142,0 96,1 

3.1. 
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej, w tym: 

89 439,0 86 857,0 103 496,6 98 470,3 110,1 113,4 95,1 

3.1.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 3 725,3 2 508,0 4 217,1 4 151,1 111,4 165,5 98,4 

3.1.2. § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 31 592,7 33 512,0 33 638,9 33 635,7 106,5 100,4 100,0 

3.1.3. 

§ 4025 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- finansowane z innych środków 
bezzwrotnych 

709,7 951,0 981,0 820,5 115,6 86,3 83,6 

3.1.4. 
§ 4028 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- finansowane ze środków UE 

4 151,1 4 257,0 4 357,8 4 355,4 104,9 102,3 99,9 

3.1.5. 
§ 4029 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- współfinansowane ze środków UE 

763,2 777,0 793,3 788,1 103,3 101,4 99,3 
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3.1.5. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 2 288,4 2 836,0 2 444,0 2 444,0 106,8 86,2 100,0 

3.1.6. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 6 000,7 6 317,0 6 608,8 6 447,0 107,4 102,1 97,6 

3.1.7. § 4118 Składki na ubezpieczenie 
społeczne -finansowane ze środków UE 735,0 768,0 776,1 771,0 104,9 100,4 99,3 

3.1.8. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 719,9 953,0 826,0 765,2 106,3 80,3 92,6 

3.1.9. § 4140 Wpłaty na PFRON 385,2 - 431,5 431,5 112,0 - 100,0 

3.1.10. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 483,1 110,0 425,5 259,2 53,7 235,6 60,9 

3.1.11. § 4270 Zakup usług remontowych 179,8 500,0 569,0 547,0 304,2 109,4 96,1 

3.1.12. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 7 504,0 12 828,8 - - - - 

3.1.13. § 4008 Grupa wydatków bieżących 
jednostki -finansowane ze środków UE - 2 142,0 965,2 - - - - 

3.1.14. 
§ 4009 Grupa wydatków bieżących 
jednostki –współfinansowane ze środków 
UE 

- 2 393,0 2 039,1 - - - - 

3.1.15. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 629,3 - - 1 274,4 78,2 - - 

3.1.16. § 4260 Zakup energii 643,7 - - 592,2 92,0 - - 

3.1.17. § 4300 Zakup usług pozostałych 7 778,0 - - 8 292,9 106,6 - - 

3.1.18. § 4308 Zakup usług pozostałych  
- finansowane ze środków UE 513,6 - - 256,5 49,9 - - 

3.1.19. § 4309 Zakup usług pozostałych  
- współfinansowane ze środków UE 2 119,6 - - 1 871,1 88,3 - - 

3.1.20. § 4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 405,5 - - 1 044,3 257,5 - - 

3.1.21. § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 133,6 1 000,0 3 231,9 2 012,6 94,3 201,3 62,3 

3.1.22. § 4440 Odpisy na ZFŚS 729,5 730,0 730,0 727,7 99,8 99,7 99,7 

3.1.23. § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 11 951,9 11 346,0 12 264,3 12 227,8 102,3 107,8 99,7 

3.1.24. § 4550 Szkolenia członków korpusu 
służby cywilnej 538,5 631,0 708,9 679,4 126,2 107,7 95,8 

3.1.25. § 4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 1 680,4 2 440,0 8 424,8 7 176,3 427,1 294,1 85,2 

3.1.26. 

§ 4690 Składki do organizacji 
międzynarodowych, w których 
uczestnictwo związane jest 
z członkostwem w UE 

956,0 1 022,0 953,0 953,0 99,7 93,2 100,0 

3.1.27. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 1 472,8 - - - - - - 

3.1.28. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 1 975,4 1 360,0 2 891,9 2 589,5 131,1 190,4 89,5 

3.2. Rozdział 75080 Działalność 
badawczo-rozwojowa, w tym: 25 108,3 204,0 25 199,9 25 158,7 100,2 12 332,7 99,8 

3.2.1. § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 25 108,3 108,0 25 103,9 25 103,9 100,0 23 244,4 100,0 

3.3. Rozdział 75095 Pozostała działalność 9,8 30,0 2,8 2,8 28,6 9,3 100,0 

4. Dział 752 Obrona narodowa 538,9 516,0 516,0 477,6 88,6 92,6 92,6 

4.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki 
obronne, w tym:  538,9 516,0 516,0 477,6 88,6 92,6 92,6 

4.1.1. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 353,0 349,8 - - - - 

4.1.2. § 4300 Zakup usług pozostałych 319,1 - - 324,6 101,7 - - 

4.1.3. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 140,3 100,0 100,0 99,7 71,1 99,7 99,7 
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5. Dział 801 Oświata i wychowanie 44 971,6 36 312,0 47 672,7 47 424,7 105,5 130,6 99,5 

5.1. Rozdział 80115 Technika, w tym: 6 869,2 13 498,0 14 356,1 14 324,0 208,5 106,1 99,8 

5.1.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 4 429,1 7 774,0 8 180,9 8 176,4 184,6 105,2 99,9 

5.1.2. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 771,2 1 378,0 1 465,9 1 465,5 190,0 106,3 100,0 

5.1.3. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 1 275,0 1 625,7 - - - - 

5.1.4. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 348,0 - - 653,2 187,7 - - 

5.1.5. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych - 757,0 757,0 747,4 - 98,7 98,7 

5.2. Rozdział 80117 Branżowe szkoły 
 i II stopnia 327,0 450,0 483,1 483,0 147,7 107,3 100,0 

5.3. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, 
w tym:  24 436,4 17 878,0 18 701,1 18 637,3 76,3 104,2 99,7 

5.3.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 13 481,6 10 072,0 11 600,1 11 585,3 85,9 115,0 99,9 

5.3.2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 1 392,5 1 137,0 1 050,3 1 050,3 75,4 92,4 100,0 

5.3.3. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 2 512,4 2 076,0 2 140,4 2 138,7 85,1 103,0 99,9 

5.3.4. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 1 202,0 1 817,9 - - - - 

5.3.5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 814,1 - - 605,1 74,3 - - 

5.3.6. § 4260 Zakup energii 815,5 - - 669,9 82,1 - - 

5.3.7. § 4440 Odpisy na ZFŚS 886,3 658,0 673,8 673,8 76,0 102,4 100,0 

5.4. Rozdział 80146 Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 126,5 143,0 142,4 140,6 111,1 98,3 98,7 

5.5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne 
i przedszkolne, w tym:  3 816,9 4 053,0 4 062,2 4 061,7 106,4 100,2 100,0 

5.5.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 2 473,7 2 711,0 2 697,8 2 697,8 109,1 99,5 100,0 

5.6. Rozdział 80195 Pozostała działalność, 
w tym:  9 395,6 290,0 9 927,8 9 778,1 104,1 3 371,8 98,5 

5.6.1. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 237,0 9 678,6 - - - - 

5.6.2. § 4300 Zakup usług pozostałych 8 817,4 - - 9 508,4 107,8 - - 

6. Dział 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 16 214,9 16 149,0 16 975,9 16 961,9 104,6 105,0 99,9 

6.1. Rozdział 85410 Internaty i bursy 
szkolne, w tym:  16 159,2 16 083,0 16 910,2 16 897,3 104,6 105,1 99,9 

6.1.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 8 760,7 9 211,0 9 694,6 9 683,4 110,5 105,1 99,9 

6.1.2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 670,7 730,0 696,6 696,6 103,9 95,4 100,0 

6.1.3. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 1 615,7 1 678,0 1 755,2 1 754,5 108,6 104,6 100,0 

6.1.4. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 2 524,0 2 760,8 - - - - 

6.1.5. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 720,9 - - 691,1 95,9 - - 

6.1.6. § 4260 Zakup energii 1 262,2 - - 1 571,3 124,5 - - 

6.1.7. § 4270 Zakup usług pozostałych 674,5 522,0 614,2 614,2 91,1 117,7 100,0 

6.1.8. § 4440 Odpisy na ZFŚS 537,1 545,0 563,4 563,3 104,9 103,4 100,0 

6.2. Rozdział 85446 Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 55,7 66,0 65,7 64,6 116,0 97,9 98,3 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 243 715,8 171 432,0 406 363,7 389 381,2 159,8 227,1 95,8 
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7.1. 
Rozdział 90008 Ochrona 
różnorodności biologicznej 
i krajobrazu  

45,6 53,0 58,0 52,7 115,6 99,4 90,9 

7.2. 
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w tym:  

28 752,7 26 626,0 25 208,1 23 407,9 81,4 87,9 92,9 

7.2.1. 

§ 2005 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (…) - finansowane 
z innych środków bezzwrotnych 

817,4 3 000,0 2 726,0 925,7 113,2 30,9 34,0 

7.2.2. 

§ 2008 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (…) -finansowane 
ze środków UE 

18 999,8 19 732,0 18 910,8 18 910,8 99,5 95,8 100,0 

7.2.3. 

§ 2009 Dotacje celowe w ramach 
programów finan-sowanych z udziałem 
środków europejskich (…) –współfinan-
sowane ze środków UE 

3 352,9 3 482,0 3 337,2 3 337,2 99,5 95,8 100,0 

7.2.4. 
§ 6200 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (…) 

5 544,4 - - - - - - 

7.3. Rozdział 90014 Inspekcja Ochrony 
Środowiska, w tym: 58 460,6 21 654,0 219 483,3 206 601,7 353,4 954,1 94,1 

7.3.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 696,1 593,0 3 282,9 3 209,8 461,1 541,3 97,8 

7.3.2. § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 9 312,3 9 601,0 74 082,1 73 237,2 786,5 762,8 98,9 

7.3.3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 687,8 819,0 3 766,1 3 677,8 534,7 449,1 97,7 

7.3.4. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 1 748,8 1 893,0 13 344,3 13 206,5 755,2 697,6 99,0 

7.3.5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 199,0 270,0 1 953,1 1 362,5 684,7 504,6 69,8 

7.3.6. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 3 273,0 79 755,0 - - - - 

7.3.7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 735,4 - - 18 388,2 672,2 - - 

7.3.8. § 4260 Zakup energii 114,7 - - 4 277,5 3 729,3 - - 

7.3.9. § 4300 Zakup usług pozostałych 32 480,8 - - 48 807,4 150,3 - - 

7.3.10. § 4270 Zakup usług remontowych 141,0 169,0 2 982,0 1 930,7 1 369,3 1 142,4 64,7 

7.3.11. § 4430 Różne opłaty i składki 41,9 62,0 1 882,0 1 347,5 3 216,0 2 173,4 71,6 

7.3.12. § 4440 Odpisy na ZFŚS 180,5 181,0 1 583,3 1 502,3 832,3 830,0 94,9 

7.3.13. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 1 750,1 865,0 24 385,1 24 292,1 1 388,0 2 808,3 99,6 

7.3.14. 
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych –
współfinansowane ze środków UE 

4 695,5 2 065,0 6 105,4 6 105,4 130,0 295,7 100,0 

7.4. Rozdział 90022 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, w tym: 19 899,0 20 796,0 22 589,2 21 890,2 110,0 105,3 96,9 

7.4.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 799,2 686,0 1 254,5 1 254,5 157,0 182,9 100,0 

7.4.2. § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 9 136,3 9 538,0 9 363,6 9 325,5 102,1 97,8 99,6 

7.4.3. 
§ 4028 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
- finansowane ze środków UE 

1 153,4 1 164,0 1 397,8 1 383,7 120,0 118,9 99,0 

7.4.4. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 1 726,4 1 794,0 1 877,2 1 807,0 104,7 100,7 96,3 

7.4.5. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 3 148,0 3 587,7 - - - - 

7.4.6. § 4300 Zakup usług pozostałych 1 366,6 - - 2 009,5 147,0 - - 
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7.5. Rozdział 90023 Regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska, w tym: 136 557,9 102 303,0 139 025,1 137 428,7 100,6 134,3 98,9 

7.5.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 3 839,1 4 554,0 4 057,3 4 050,4 105,5 88,9 99,8 

7.5.2. § 4020 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 49 870,0 50 369,0 51 153,7 51 134,2 102,5 101,5 100,0 

7.5.3. 
§ 4028 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej  
-finansowane ze środków UE 

3 554,8 4 074,0 3 876,9 3 868,7 108,8 95,0 99,8 

7.5.4. 
§ 4029 Wynagrodzenia osobowe  
członków korpusu służby cywilnej  
- współfinansowane ze środków UE 

1 183,4 1 517,0 1 372,2 1 301,5 110,0 85,8 94,8 

7.5.5. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 3 552,3 4 538,0 3 598,4 3 598,3 101,3 79,3 100,0 

7.5.6. § 4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 9 309,6 9 669,0 9 697,2 9 656,1 103,7 99,9 99,6 

7.5.7. § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 019,3 1 461,0 1 098,7 1 076,5 105,6 73,7 98,0 

7.5.8. § 4000 Grupa wydatków bieżących 
jednostki - 11 909,0 18 488,7 - - - - 

7.5.9. 
§ 4009 Grupa wydatków bieżących 
jednostki –współfinansowane ze środków 
UE 

- 1 562,0 1 752,3 - - - - 

7.5.10. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 192,9 - - 3 167,8 99,2 - - 

7.5.11. § 4260 Zakup energii 992,9 - - 1 072,2 108,0 - - 

7.5.12. § 4300 Zakup usług pozostałych 9 797,5 - - 9 683,4 98,8 - - 

7.5.13. § 4309 Zakup usług pozostałych  
- współfinansowane ze środków UE 674,5 -   1 101,4 163,3 - - 

7.5.14. § 4390 Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 205,2 - - 913,6 75,8 - - 

7.5.15. 
§ 4400 Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

3 089,8 - - 2 828,5 91,5 - - 

7.5.16. § 4440 Odpisy na ZFŚS 1 337,9 1 372,0 1 431,1 1 430,4 106,9 104,3 100,0 

7.5.17. § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane 
na rzecz osób fizycznych 23 928,5 795,0 26 824,3 26 821,0 112,1 3 373,7 100,0 

7.5.18. 
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny 
wypłacane na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych 

2 462,5 96,0 2 501,3 2 501,3 101,6 2 605,5 100,0 

7.5.19. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 155,3 250,0 1 751,5 1 658,8 1 068,1 663,5 94,7 

7.5.20. 

§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych -współfinansowanie 
programów realizowanych ze środków 
bezzwrotnych pochodzących z UE 

8 040,4 - 2 510,7 2 319,1 28,8 - 92,4 

8. 
Dział 925 Ogrody botaniczne 
i zoologiczne oraz naturalne obszary 
i obiekty chronionej przyrody 

90 931,9 92 482,0 93 261,5 92 665,5 101,9 100,2 99,4 

8.1. Rozdział 92501 Parki narodowe, 
w tym: 90 618,4 92 420,0 92 449,5 91 915,6 101,4 99,5 99,4 

8.1.1. 

§ 2009 Dotacje celowe w ramach 
programów finanso-wanych z udziałem 
środków europejskich (…)  
- współfinansowane ze środków UE 

784,6 1 122,0 1 439,7 1 080,3 137,7 96,3 75,0 

8.1.2. 
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla 
pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

86 928,4 86 913,0 86 942,5 86 942,5 100,0 100,0 100,0 
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8.1.3. 

§ 6209 Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (…)  
- współfinansowane ze środków UE 

2 405,7 3 890,0 3 572,3 3 399,5 141,3 87,4 95,2 

8.2. Rozdział 92578 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 301,5 - 750,0 719,3 238,6 - 95,9 

8.2.1. 
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla 
pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

301,5 - 750,0 719,3 238,6 - 95,9 

8.3. Rozdział 92595 Pozostała działalność 12,0 62,0 62,0 30,6 255,0 49,4 49,4 

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).  
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6.6.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 41 – ŚRODOWISKO 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrud-
nionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrud-
nionego 

8:5 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia2), w tym: 2 425 167 406,3 5 752,80 3 502 246 482,5 5 865,28 102,0 

01 - osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

401 19 999,1 4 156,10 467 24 429,5 4 359,30 104,9 

02 - osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 

9 1 345,0 12 453,55 9 1 645,6 15 236,75 122,3 

03 - członkowie korpusu 
służby cywilnej 1 653 124 225,4 6 262,62 2 662 196 261,0 6 143,91 98,1 

11 - żołnierze 
i funkcjonariusze 1 149,2 12 430,67 2 209,3 8 722,38 70,2 

15 - nauczyciele zatrudnieni w 
szkołach i placówkach 
prowadzonych przez organy 
administracji rządowej 

361 21 687,6 5 006,37 362 23 937,1 5 510,38 110,1 

1. Dział 020 Leśnictwo 9 758,0 7 018,52 10 777,0 6 475,00 92,3 

1.1. 

rozdział 02003 Biuro 
Nasiennictwa Leśnego 9 758,0 7 018,52 10 777,0 6 475,00 92,3 

01 2 221,1 9 211,63 2 206,9 8 620,50 93,6 

03 7 536,9 6 391,92 8 570,1 5 938,63 92,9 

2. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

506 44 146,3 7 270,47 503 47 035,9 7 792,56 107,2 

2.1. 

rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

506 44 146,3 7 270,47 503 47 035,9 7 792,56 107,2 

01 52 2 987,9 4 788,37 60 3 435,0 4 770,84 99,6 

02 6 883,1 12 264,71 6 895,7 12 440,72 101,4 

03 447 40 126,1 7 480,64 436 42 549,4 8 132,53 108,7 

11 1 149,2 12 430,70 1 155,8 12 981,58 104,4 

3. Dział 801 Oświata 
i wychowanie 442 22 428,2 4 228,55 438 24 546,8 4 670,24 110,4 

3.1. 

rozdział 80115 
Technika 95 4 429,1 3 885,22 151 8 597,6 4 744,81 122,1 

01 31 1 088,7 2 926,68 49 2 150,5 3 657,34 125,0- 

15 64 3 340,4 4 349,51 102 6 447,1 5 267,23 121,1- 

3.2. 

rozdział 80117 
Branżowe szkoły  
I I II stopnia 

5 223,0  3 716,10 6 308,0 4 276,86 115,1 

01 2 56,8 2 366,46 2 73,0 3 039,83 128,5 

15 3 166,2 4 615,86 4 235,0 4 895,38 106,1 

3.3. 

rozdział 80130 Szkoły 
zawodowe 266 15 117,3 4 735,99 199 12 742,1 5 335,90 112,7 

01 88 3 901,0 3 694,14 65 3 192,2 4 092,55 110,8 

15 178 11 216,3 5 251,06 134 9 549,9 5 939,01 113,1 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanych 
przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu  

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

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.   

3.4. 
rozdział 80148 Stołówki 
szkolne 76 2 658,8 2 915,41 82 2 899,1 2 946,25 101,1 

01 76 2 658,8 2 915,41 82 2 899,1 2 946,25 101,1 

4. Dział 854 Edukacyjna 
opieka wychowawcza 183 9 431,4 4 294,81 190 10 408,8 4 565,25 106,3 

4.1. 

rozdział 85410 
Internaty i bursy 
szkolne 

183 9 431,4 4 294,81 190 10 408,8 4 565,25 106,3 

01 67 2 466,7 3 067,98 68 2 703,7 3 313,32 108,0 

15 116 6 964,7 5 003,40 122 7 705,1 5 263,04 105,2 

5. 
Dział 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

1 285 90 642,4 5 878,24 2 361 163 714,0 5 780,28 98,3 

5.1. 

rozdział 90014 
Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

132 10 920,2 6 894,06 1 199 80 418,0 5 589,25 81,1 

01 10 579,0 4 824,66 58 3 137,1 4 507,38 93,4 

02 1 202,7 16 891,00 1 242,5 20 203,17 119,6 

03 121 10 138,5 6 982,47 1 139 76 984,9 5 632,49 80,7 

11 - - - 1 53,6 4 463,17 - 

5.2. 

rozdział 90022 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

156 12 888,9 6 885,10 150 13 842,3 7 690,22 111,7 

01 12 669,5 4 649,34 14 894,6 5 325,24 114,5 

02 2 259,2 10 801,33 2 507,4 21 141,63 195,7 

03 142 11 960,2 7 018,88 134 12 440,4 7 736,54 110,2 

5.3. 

rozdział 90023 
Regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska 

997 66 833,3 5 586,20 1 012 69 453,7 5 719,18 102,4 

01 61 5 369,6 7 335,66 67 5 737,4 7 136,06 97,3 

03 936 61 463,7 5 472,19 945 63 716,3 5 618,72 102,7 
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6.7.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 41 – ŚRODOWISKO 
 

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: 2 215 423,0 2 293 745,0 2 875 543,3 2 834 586,1 127,9 123,6 98,6 

1. Dział 020 Leśnictwo 23 602,7 60 691,0 41 235,9 41 090,8 174,1 67,7 99,6 

1.1. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 23 602,7 60 691,0 41 235,9 41 090,8 174,1 67,7 99,6 

2. Dział 750 Administracja publiczna 10 136,7 11 712,0 12 507,7 11 404,2 112,5 97,4 91,2 

2.1. Norweski Mechanizm Finansowy 
III Perspektywa Finansowa - 340,0 157,6 100,8 - 29,7 64,0 

2.2. Mechanizm Finansowy EOG 
III Perspektywa Finansowa  - 328,0 152,4 97,5 - 29,7 64,0 

2.3. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 10 136,7 11 044,0 12 197,7 11 205,9 110,5 101,5 91,9 

3. Dział 801 Oświata I wychowanie 6 556,7 5 869,0 4 689,4 4 249,5 64,8 72,4 90,6 

3.1. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 3 890,7 895,0 703,0 686,9 17,7 76,7 97,7 

3.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 766,9 925,0 990,2 989,9 129,1 107,0 100,0 

3.3. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata  
2014–2020 

- - 65,2 36,5 - - 55,9 

3.4. Regionalny Program Operacyjny 
Lubuskie 2020 1 105,7 705,0 717,0 657,0 59,4 93,2 91,6 

3.5. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014–2020 

793,5 2 401,0 2 214,0 1 879,1 236,8  78,3  84,9  

3.6. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020 

- 943,0 - - - - - 

4. Dział 854  Edukacyjna opieka 
wychowawcza 973,7 - - - - - - 

4.1. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 973,7 - - - - - - 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 2 174 153,2 2 215 473,0 2 817 110,3 2 777 841,6 127,8  125,4  98,6  

5.1. Norweski Mechanizm Finansowy 
III Perspektywa Finansowa 121,7 391,0 160,2 - - - - 

5.2. Mechanizm Finansowy EOG 
III Perspektywa Finansowa  117,6 13 718,0 154,8 - - - - 

5.3. Mechanizm Finansowy EOG  249,2 - - - - - - 

5.4. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2013–2017 - - 25 897,8 25 897,8 - - 100,0 

5.5. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 2 172 128,4 2 199 180,0 2 788 725,8 2 750 369,8 126,6 125,1 98,6 

5.6. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020 

212,7 814,0 814,0 496,9 233,6  61,1 61,1 

5.7. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata  
2014–2020 

546,5 735,0 722,8 602,6 110,3   82,0  83,4  

5.8. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020 

18,4 83,0 83,0 16,1 87,5      19,4  19,4  
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5.9. 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014–2020 

758,6 552,0 552,0 458,3 60,4    83,0  83,0 

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 i/lub rocznego sprawozdania Rb-28UE WPR 
z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
–po weryfikacji przez NIK. 

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

9. Minister Środowiska 

10. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

13. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
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