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1. WPROWADZENIE 
Część 17 budżetu państwa – Administracja publiczna 

Dysponentem części 17 jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(dalej: Minister lub Minister SWiA). W 2020 r. dysponentami środków 
budżetowych III stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi części 17 byli: 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(dalej: Ministerstwo lub MSWiA) oraz Dyrektor Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego1 (dalej: NIST). NIST nie był objęty kontrolą 
wykonania budżetu państwa w 2020 r. Minister SWiA w ramach części 17 
pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18 Wysokiej jakości 
usługi administracyjne w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (dalej: PO WER).  

W ramach części 17 budżetu państwa finansowano m.in. zadania z zakresu 
administracji publicznej i obsługi administracyjnej obywatela, zarządzania 
kryzysowego oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego2. 

W 2020 r. w części 17 dochody zostały zrealizowane w kwocie 83,9 tys. zł. 
Wydatki budżetu państwa w części 17 wyniosły 37 887,1 tys. zł, w tym 
32 140,0 tys. zł stanowiły wydatki dysponenta III stopnia. Z budżetu środków 
europejskich wydatkowano kwotę 11 303,5 tys. zł, tj. 0,01% wydatków budżetu 
środków europejskich – w całości przez dysponenta części 17 i dysponenta 
III stopnia.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 (dalej: ustawa o NIK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2  Dz.U. z 2021 r. poz. 268. 
3  Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej  
17 – Administracja 
publiczna 

Zakres kontroli m.in. 

- analiza porównawcza 
wykonania planu 
dochodów budżetowych za 
lata 2019 i 2020; 

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

 – wykorzystanie środków 
otrzymanych  
z rezerw celowych 
i dokonywanie blokad 
wydatków; 

- analiza prawidłowości 
i rzetelności sporządzania 
sprawozdań budżetowych 
i sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych 
oraz prowadzenia ksiąg 
rachunkowych; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarządczej, 
dotyczacych sporzadzania 
sprawozdań; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarzadczej 
i instrumentów nadzoru 
nad wykonywaniem 
budżetu państwa  
w części 17. 

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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Fundusz Rekompensacyjny 

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

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

W 2020 r. Fundusz osiągnął przychody w wysokości 136 565,8 tys. zł oraz 
poniósł koszty w wysokości 127 302,5 tys. zł. Stan środków pieniężnych 
Funduszu na koniec 2020 r. wynosił 884 535,2 tys. zł. 

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

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

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania w 2020 r. planu 
finansowego Funduszu 
Rekompensacyjnego, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności 
podejmowanych działań 
przez dysponenta 
Funduszu. 

Zakres kontroli 

 - realizacja przychodów 
Funduszu; 

- wykonanie kosztów oraz 
efekty realizowanych 
zadań; 

- gospodarowanie wolnymi 
środkami; 

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

- prawidłowość i rzetelność 
sporządzenia rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych. 

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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Część 43 budżetu państwa – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne 

Dysponentem części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2020 r. 
dysponentami środków budżetowych, bezpośrednio podległymi dysponentowi 
części 43 byli: Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – dysponent III stopnia5 oraz – w zakresie dochodów – Dyrektor 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa – dysponent II stopnia6. Zakres zadań 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizowanych na rzecz dysponenta części 
43, nie był objęty kontrolą wykonania budżetu państwa w 2020 r. 

W ramach części 43 finansowano głównie zadania z zakresu utrzymywania 
stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, 
przeciwdziałania dyskryminacji oraz podtrzymywania tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych. 

W 2020 r. w części 43 dochody wyniosły 34,3 tys. zł. Wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w wysokości 204 630,4 tys. zł, co stanowiło 0,04% całości 
wydatków budżetu państwa. W 2020 r. w części 43 nie realizowano wydatków 
na projekty finansowane w ramach budżetu środków europejskich.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

6 Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa został ustanowiony dysponentem II stopnia 
decyzją nr 100712 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. 
w sprawie ustanowienia Dyrektora dysponentem środków budżetu państwa w części 43, której 
dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie dochodów 
realizowanych przez tego dysponenta, dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. Decyzja weszła w życie z dniem 
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i obowiązywała do 31 grudnia 
2020 r. (Dz. Urz. MSWiA poz. 63). 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 43 – Wyznania 
religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne 

Zakres kontroli m.in. 

- analiza porównawcza 
wykonania planu 
dochodów budżetowych 
za lata 2019 i 2020; 

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

 – wykorzystanie środków 
otrzymanych  
z rezerw celowych 
i dokonywanie blokad 
wydatków; 

- analiza prawidłowości 
sporządzania sprawozdań 
budżetowych i sprawozdań 
w zakresie operacji 
finansowych; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarządczej, 
dotyczacych sporzadzania 
sprawozdań; 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarzadczej 
i instrumentów nadzoru 
nad wykonywaniem 
budżetu państwa  
w części 43. 

Jednostka kontrolowana  

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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Część 80 budżetu państwa – Regionalne izby obrachunkowe 

W 2020 r. w części 80 budżetu państwa funkcjonowało, w formie jednostek 
budżetowych, 16 regionalnych izb obrachunkowych (dalej: RIO), wykazanych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium 
i trybu postępowania7 (dalej: rozporządzenie z 16 lipca 2004 r.). Prezesi RIO są 
dysponentami trzeciego stopnia środków budżetu państwa8. Na podstawie § 2 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. 
w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów9 
dysponentem części 80 – Regionalne izby obrachunkowe był Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych10 (dalej: ustawa 
o rio), minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór 
nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.  

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

W 2020 r. w części 80 dochody wyniosły 1886,1 tys. zł. Wydatki budżetu 
państwa zrealizowano w wysokości 132 059,8 tys. zł, co stanowiło 0,03% 
całości wydatków budżetu państwa. Z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 5457,9 tys. zł. 

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

                                                           
7 Dz. U. Nr 167, poz. 1747. 
8 Decyzja nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

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

9  Dz. U. z 2020 r. poz. 361, ze zm. 
10 Dz. U. z 2019 r. poz. 2137. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2020,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 80 – 
Regionalne izby 
obrachunkowe. 

Zakres kontroli m.in. 

- analiza porównawcza 
wykonania planu 
dochodów budżetowych 
za lata 2019 i 2020; 

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

 – analiza dokonywania 
blokad wydatków; 

- analiza prawidłowości 
sporządzania sprawozdań 
budżetowych i sprawozdań 
w zakresie operacji 
finansowych 

- analiza stosowanych 
przez dysponenta procedur 
kontroli zarządczej, 
dotyczacych sporzadzania 
sprawozdań; 

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

Jednostka kontrolowana  

- Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji, 

- RIO w Opolu, 
- RIO w Rzeszowie, 
- RIO w Szczecinie, 
- RIO w Zielonej Górze. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 17 – Administracja publiczna. 

Kontrola 20,4% zrealizowanych w części 17 wydatków budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich wykazała, że wydatki zostały poniesione 
zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, określonymi 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11 (dalej: ufp) 
i aktach wykonawczych. Wydatki ponoszono na zadania służące realizacji 
celów jednostki. Dysponent części, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował 
nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu.  

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość, polegała na niezapewnieniu 
możłiwości ustalenia, czy uzasadnienia wydawane w toku postępowania 
w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych sporządzane są 
terminowo i przekazywane niezwłocznie do obwinionych stosownie do 
uregulowań zawartych w art. 137 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych12 (dalej: 
ustawa o naruszeniu dyscypliny). 
Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowość ta nie 
spowodowała obniżenia oceny ogólnej. Świadczy ona natomiast 
o niezachowaniu należytej staranności w procesie wydawania i dostarczania 
orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość i rzetelność 
sporządzenia przez kontrolowaną jednostkę sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych w części 17 – Administracja 
publiczna: 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23); 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
- z wykonania planu wydatków z 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);  

- sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r., tj. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) 

oraz prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych będących podstawą 
sporządzania sprawozdań dysponenta III stopnia. Kontrola ksiąg nie wykazała 
niezgodności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13 (dalej: 
uor). Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań.  
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 17  
– Administracja publiczna została przedstawiona w załączniku nr 9.1. do 
niniejszej informacji. 
 

                                                           
11  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
12  Dz.U. z 2021 r. poz. 289. 
13  Dz. U. z 2021 r. poz. 217. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2020 r. planu 
finansowego Funduszu Rekompensacyjnego. 

Dysponent Funduszu prawidłowo zrealizował plan przychodów i kosztów 
oraz gospodarował wolnymi środkami FR. Terminowo i w pełnej wysokości 
przekazywał środki na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami RP. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość polegała na ujęciu ze zwłoką 
w księgach rachunkowych, a w konsekwencji również nieujęciu 
w sprawozdaniach Funduszu za I kwartał 2020 r., należności w kwocie 
41,2 tys. zł z tytułu nienależnie wypłaconej rekompensaty, co było niezgodne 
z art. 20 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 uor. Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami 
oceny, nieprawidłowość ta nie spowodowała obniżenia oceny. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
przez dysponenta Funduszu rocznych sprawozdań za 2020 r.: 
- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 
- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu 

finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-40), 
- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, na podstawie ewidencji 
księgowej Funduszu. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego Funduszu 
przedstawiona została w załączniku nr 9.7. do niniejszej informacji. 
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Kontrola 2,9% wydatków budżetu państwa zrealizowanych w części 43 
wykazała, że poza stwierdzonymi przez NIK nieprawidłowościami, wydatki 
zostały poniesione zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, 
określonymi w ufp i aktach wykonawczych. Dysponent części, zgodnie 
z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu. 
Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że nadzór ten nie był 
w pełni skuteczny. Nieprawidłowości, polegały na: 

- zwłoce w przekazaniu informacji o niewykorzystanych środkach przez 
Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych (dalej: DWRMNiE) do Departamentu Budżetu14 
(dalej: DB), skutkiem czego blokady środków dokonano dopiero 29 grudnia 
2020 r.; 

− zawarciu umowy z Towarzystwem Słowaków w Polsce (dalej: TSwP) na 
realizację zadania publicznego pn. Budowa Domu Kultury Słowackiej 
w Jabłonce Orawskiej – etap II, mimo że załącznikiem do umowy był 
niezaktualizowany kosztorys inwestorski a podpisujący umowę 
przedstawiciele TSwP nie mieli do tego umocowania prawnego, a także 
nierzetelnej ocenie pod względem merytorycznym i finansowym 
sprawozdania częściowego z realizacji tego zadania publicznego; 

− niezłożeniu przez głównego księgowego części 43, wymaganego art. 54 
ust. 3 pkt 3 ufp, podpisu na wszystkich 23 badanych umowach dotyczących 
zadań publicznych realizowanych przez DWRMNiE; 

− pominięciu we wszystkich 12 badanych umowach dotyczących mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na realizację zadań 
publicznych, istotnych postanowień znajdujących się w ramowym wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań15 
(dalej: rozporządzenie PKPP); 

− zastosowaniu przez DWRMNiE w formularzu oceny ofert kursu euro, 
niezgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych16 (dalej: 
rozporządzenie Rady Ministrów). 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone 
nieprawidłowości spowodowały obniżenie oceny części 43 do oceny opisowej. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 43 – Wyznania 
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne: 
- 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 wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 

europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r., 
tj. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

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

                                                           
14  Dyrektor DB wykonywał zadania dysponenta części 43. 
15  Dz.U. poz. 2057 
16  Dz. U. poz. 2453. 
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Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 43 – Wyznania 
religine oraz mniejszości narodowe i etniczne została przedstawiona 
w załączniku nr 9.9. do niniejszej informacji. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe. 
Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 
przeprowadzonych w MSWiA (dysponent części 80) oraz w regionalnych 
izbach obrachunkowych w: Opolu, Rzeszowie, Szczecinie i Zielonej Górze 
(dysponenci III stopnia). Na ocenę ogólną złożyły się pozytywne oceny 
wykonania budżetu państwa przez wszystkie kontrolowane podmioty. 

Kontrola 5,8% wydatków zrealizowanych przez kontrolowane regionalne izby 
obrachunkowe wykazała, że za wyjątkiem stwierdzonych w RIO w Zielonej 
Górze: błędnych dat dokonania operacji gospodarczych oraz zawarcia umów 
o dzieło na szkolenia niespełniające kryterium utworu (w efekcie czego nie 
opłacono składek z tytułu ubezpieczenia społecznego), wydatki zostały 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonymi w ufp. 

Dysponent części rozdysponował, zgodnie z przyjętym uprzednio podziałem, 
do podległych dysponentów środki na wydatki budżetowe, a także sprawował 
nadzór i kontrolę, o których mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ufp, nad ich gospodarką 
finansową. 
Stwierdzona przez NIK nieprawidłowość w MSWiA dotyczyła nierzetelnego 
nadzoru Ministra SWiA nad obsadzaniem wakatów członków kolegiów 
regionalnych izb obrachunkowych, na skutek czego dla ośmiu spośród 
26 nieobsadzonych stanowisk nie ogłaszano konkursów lub ogłaszano je nie 
dochowując terminu wskazanego w rozporządzeniu Ministra SWiA z dnia 
23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania 
konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej17 (dalej: 
rozporządzenie z 23 kwietnia 2004 r.). 
Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzona 
nieprawidłowość nie spowodowała obniżenia oceny. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe: 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23); 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

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

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej(Rb-28 UE); 

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

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r., 
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 80 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym, na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych czterech kontrolowanych RIO 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz zostały 

                                                           
17  Dz. U. Nr 130, poz. 1396, ze zm. 
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sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. 

Przyjęty w MSWiA oraz RIO w: Opolu, Rzeszowie, Szczecinie i Zielonej Górze 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. 

Stwierdzone przez NIK w RIO w Zielonej Górze nieprawidłowości polegające na 
niezastosowaniu zasady czystości obrotów (w zapisach księgowych na kwotę 
6,2 tys. zł) wymaganej załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej18 (dalej: rozporządzenie MRiF) oraz 
stosowaniu polityki rachunkowości nieodzwierciedlającej w pełni faktycznie 
stosowanych rozwiązań ewidencyjnych, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny 
nie spowodowały obniżenia oceny prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek w części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe przedstawiono w załączniku nr 9.13. do niniejszej informacji. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe, uwzględniająca opinię o sprawozdawczości, została 
przedstawiona w załączniku nr 9.14. do niniejszej informacji. 

                                                           
18  Dz. U. z 2020 r. poz. 342. 
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3. WNIOSKI  
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 17 – Administracja 
publiczna, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przestrzeganie zasad 
dotyczących rejestracji dokumentów wpływających do MSWiA w sprawach 
związanych z postępowaniami prowadzonymi w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych oraz zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających weryfikację terminowości sporządzania uzasadnień do 
wydawanych orzeczeń. 

Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe przeprowadzonej w MSWiA, Najwyższa Izba Kontroli 
wnioskowała do Ministra SWiA o rzetelne prowadzenie działań nadzorczych 
wynikających z ustawy o rio w zakresie obsady wakujących miejsc członków 
kolegiów orzekających RIO. 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 17  
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 17 – Administracja publiczna została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku ubiegłego. Dodatkowo 
przeprowadzono analizę prawidłowości windykacji zaległości. 

W ustawie budżetowej na rok 202019 dochody budżetu państwa w części 17 zostały zaplanowane 
w kwocie 56,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 83,9 tys. zł, tj. o 49,8% wyższej od kwoty 
planowanej oraz stanowiącej 23,0% kwoty dochodów z roku ubiegłego (364,2 tys. zł). Głównym 
źródłem dochodów były: kary pieniężne orzeczone przez Międzyresortową Komisję Orzekającą 
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych – dalej: Komisja Orzekająca (34,4 tys. zł) 
oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości (18,0 tys. zł). 

Na koniec 2020 r., według łącznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 17 wystąpiły należności w łącznej kwocie 1229,3 tys. zł, w tym zaległości stanowiły 
798,8 tys. zł. W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. kwota należności była wyższa o 419,8 tys. zł, 
tj. o 57,6%, a kwota zaległości netto była wyższa o 419,8 tys. zł, tj. o 110,7%. 

Wzrost należności wynikał głównie z naliczenia kontrahentowi kary umownej z powodu opóźnienia 
w realizacji umowy (292,7 tys. zł). 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.3. do niniejszej informacji. 

Szczegółowe badanie w Ministerstwie 10 spraw związanych z egzekucją zaległości na łączną kwotę 
179,5 tys. zł (23,8% kwoty zaległości) wykazało, że Ministerstwo prowadziło systematyczną kontrolę 
terminowości zapłaty należności Skarbu Państwa oraz terminów przedawnienia należności. 
Wezwania do zapłaty były niezwłocznie kierowane do dłużników, zaś tytuły wykonawcze 
przekazywane organom egzekucyjnym były zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych 
w egzekucji administracyjnej20 (zastąpionego rozporządzeniem z 25 maja 2020 r. o tej samej 
nazwie21).  

Stwierdzona nieprawidłowość, w trzech spośród dziesięciu badanych spraw, polegała na 
niezapewnieniu możłiwości ustalenia, czy uzasadnienia wydawane w toku postępowania w sprawie 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych sporządzane są terminowo i przekazywane 
niezwłocznie do obwinionych stosownie do uregulowań zawartych w art. 137 ust. 1, 4 i 4a ustawy 
o naruszeniu dyscypliny. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 17 zostały zrealizowane w 2020 r. (wraz z wydatkami, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego) w kwocie 37 887,1 tys. zł, co stanowiło 98,4% planu po 
zmianach (38 492,2 tys. zł). W porównaniu do 2019 r. wydatki były niższe o 4522,2 tys. zł, 
tj. o 10,7%. 

                                                           
19  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze. zm.). 
20  Dz.U. z 2018 r. poz. 850. 
21  Dz.U. poz. 968, rozporządzenie zostało uchylone z dniem 20 lutego 2021 r. 



Wyniki kontroli 

17 

Wydatki w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 32 140,0 tys. zł, co stanowiło 98,4% planu 
po zmianach (32 668,4 tys. zł). W porównaniu do 2019 r. wydatki w Ministerstwie były niższe 
o 4361,3 tys. zł, tj. o 11,9%. 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków 
budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego22, ujęto wydatki 
w części 17 w kwocie 464,7 tys. zł na planowany do realizacji w 2020 r. zakup 90 komputerów 
przenośnych. W grudniu 2020 r. MSWiA otrzymało od dostawcy informację o zmianie terminu 
realizacji umowy w związku z poważnymi utrudnieniami, które były spowodowane ograniczeniami 
w dostępności komputerów w łańcuchach dostaw oraz w fabrykach producentów komputerów, jak 
również z uwagi na problemy z logistyką dostaw (efekty pandemii). W następstwie tego podjęto 
decyzję o zgłoszeniu przedmiotowych wydatków jako niewygasających z upływem 2020 roku. 
Ustalono, że 13 stycznia 2021 r. MSWiA dokonało odbioru komputerów, a faktura za ich zakup 
została opłacona 27 stycznia 2021 r. 

Niższe niż w 2019 r. wydatki poniesiono m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (niższe koszty 
zwrotów za podróże służbowe członków komisji działających przy MSWiA), zakupy bieżące 
(szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, informatycznych czy opłat pocztowych) 
i majątkowe (głównie na funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego). 

Plan wydatków Ministerstwa na 2020 r. w części 17 został zwiększony rezerwą celową budżetu 
państwa łącznie o 6237,0 tys. zł. Środki pochodzące z rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 
6234,5 tys. zł, tj. w 99,9%, m.in. na: usługi utrzymaniowe, rekonfiguracyjne i wsparcia technicznego 
dla systemów informatycznych [Aplikacji Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR), Podsystemu Zintegrowanej Łączności w CPR, aplikacji mobilnej alarm 112] oraz 
modernizację ściany wizyjnej. 

Szczegółowe badanie wykorzystania środków przeniesionych do planu wydatków MSWiA z rezerwy 
celowej (poz. 9 i 20) w łącznej kwocie 6194,5 tys. zł (99,4% rezerw) wykazało, że kwotę tę 
wydatkowano zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy te zostały utworzone i przekazane. 

W trakcie 2020 r. w związku z nadmiarem środków finansowych, dokonano siedmioma decyzjami 
blokad planowanych wydatków budżetu państwa w części 17 w kwocie ogółem 3383,8 tys. zł. 
W dwóch przypadkach (na łączną kwotę 3227,0 tys. zł), podstawą blokady były decyzje Ministra 
Finansów wydane w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów o blokowaniu wydatków na 
podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych23 (dalej: ustawa o COVID-19). W pozostałych pięciu 
przypadkach (na łączną kwotę 156,8 tys. zł), decyzje o blokowaniu środków zostały podjęte przez 
Ministra SWiA na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, po oszacowaniu nadmiaru 
posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie24. 

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., wnioskowała o dokonywanie blokad 
wydatków bez zbędnej zwłoki. Badanie blokad wydatków w 2020 r. nie wykazało zwłoki 
w podejmowanych działaniach, zatem wniosek NIK został zrealizowany. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.4. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 17 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Wydatki na dotacje wyniosły 3606,4 tys. zł (9,5% wydatków w części), co stanowiło 99% planu po 
zmianach (3642,6 tys. zł). W 2020 r., w porównaniu do 2019 r. (3109,2 tys. zł) wydatki były wyższe 
o 497,2 tys. zł. Dominującą pozycją w tej grupie wydatków stanowiły środki przeznaczone na 
prowadzenie przez Polski Czerwony Krzyż Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 34,6 tys. zł, co stanowiło 93,5% planu 
po zmianach. W 2020 r., w porównaniu do 2019 r. (64,7 tys. zł) wydatki te były niższe o 30,1 tys. zł, 
tj. o 50,6%. Zostały one poniesione głównie na zwroty kosztów podróży i inne należności członków 
komisji działających przy organach administracji publicznej (Komisja Nazw Mniejszości i Obiektów 
Fizjograficznych, Komisja Heraldyczna), ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe wynikające 
z przepisów BHP. 
                                                           
22  Dz.U. poz. 2422. 
23   Dz.U. poz. 1842, ze zm. 
24  Środki te zostały przekazane do rezerwy poz. 75, obejmującej wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 31 212,9 tys. zł (82,4% wydatków w części), 
co stanowiło 99,1% planu po zmianach. W 2020 r., w porównaniu do 2019 r. (32 883,4 tys. zł), 
wydatki były niższe o 1670,5 tys. zł, tj. o 5,1%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 857,2 tys. zł. Niższe niż planowano 
wykonanie wydatków bieżących wynikało głównie z niższych kosztów funkcjonowania komisji 
działających przy MSWiA (ze względu na sytuację epidemiologiczną posiedzenia odbywały się 
rzadziej lub zdalnie), mniejszej liczby awarii i co za tym idzie kosztów ich usuwania, odwołania 
szkoleń lub organizacji szkoleń w formie on-line za niższą cenę. 

Przeciętne zatrudnienie w części 17 w 2020 r. wynosiło 169 osób i było o 16 osób niższe niż 
w 2019 r. Spadek liczby osób zatrudnionych spowodowany był m.in. odejściem pracowników 
z Ministerstwa, w szczególności z ich przejściem na emeryturę oraz ograniczonymi ze względu na 
pandemię naborami do służby cywilnej. W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 8611,90 zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. 
(7770,70 zł) o 841,2 zł, tj. 10,8%.  

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2020 r. zostały zawarte w załączniku nr 9.5. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe wyniosły 1146,4 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach (1149,6 tys. zł). 
Były one niższe o 2993,8 tys. zł, tj. 72,3% niż w 2019 r. (4140,2 tys. zł). Zmniejszenie dotyczyło 
wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego 
(z 3708,0 tys. zł w 2019 r. do 1047,1 tys. zł w 2020 r.) oraz zakupów inwestycyjnych (z 343,0 tys. zł 
w 2019 r. do 99,3 tys. zł w 2020 r.). 

W Ministerstwie (dysponent III stopnia), z pierwotnie zaplanowanych na 2020 r. sześciu zadań 
zrealizowano dwa. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na 
zwiększeniu planu wydatków z 274,0 tys. zł do 1149,6 tys. zł wprowadzono dziewięć dodatkowych 
zadań. Łącznie w trakcie roku zrealizowano 11 zadań (w tym dziewięć wprowadzonych w trakcie 
roku).  

Zobowiązania w części 17 na koniec 2020 r. wynosiły 2473,6 tys. zł i były wyższe o 396,9 tys. zł, 
tj. o 19,1%, niż na koniec 2019 r. (2076,7 tys. zł). Największy udział miały w nich zobowiązania 
dotyczące: wynagrodzeń w tym głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz 
z pochodnymi (1341,1 tys. zł), faktur których termin płatności przypadał w styczniu 2021 r. 
(619,6 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków (w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych25 – dalej: ustawa Pzp) – objęto wydatki budżetu 
państwa w kwocie 5122,5 tys. zł, poniesione w 2020 r. w Ministerstwie (dysponent III stopnia). 
Próba obejmowała 15,9% wydatków Ministerstwa i 13,5% wydatków w części 17. 

W ramach powyższej próby badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur, określonych 
w ustawie Pzp, w odniesieniu do dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 
przetargu nieograniczonego na zakup 20 konsol dla szkoleń i egzaminów Operatorów Numerów 
Alarmowych o wartości 305,0 tys. zł oraz postępowania poniżej progu określonego w ustawie Pzp na 
przygotowanie Poradnika dostępności w samorządzie o wartości 29,7 tys. zł. 

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

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2020 r. wydatki ze środków europejskich dysponenta części 17 zostały zrealizowane w kwocie 
11 303,5 tys. zł, co stanowiło 79,6% planu po zmianach (14 209,0 tys. zł). Środki te zostały 
przekazane beneficjentom na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER), działania 2.18 Wysoka jakość usług 
administracyjnych, dla którego MSWiA pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. W porównaniu do 

                                                           
25  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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wydatków zrealizowanych w 2019 r. (30 949,3 tys. zł) wydatki były niższe o 19 645,8 tys. zł 
(tj. o 63,5%). 

Przyczynami niższego wykonania wydatków w stosunku do planu były m.in. zwroty przez 
beneficjentów tzw. oszczędności projektowych, które pomniejszają wykonanie wydatków środków 
europejskich oraz przesunięcia przez beneficjentów terminów wnioskowania o kolejne transze 
dofinansowania z 2020 r. na 2021 r. (ze względu na sytuację epidemiczną w kraju).  

Wydatki budżetu środków europejskich w Ministerstwie wyniosły 436,2 tys. zł (całość w ramach 
PO WER), co stanowiło 70% planu po zmianach (623,5 tys. zł). Niepełne wykonanie planu wynikało 
głównie ze zmiany charakteru działań projektowych (rezygnacji lub przesunięcia spotkań na 2021 r., 
prowadzenia spotkań w formie on-line, czy długotrwałej nieobecności pracownika, którego 
wynagrodzenie było płatne ze środków UE).  

W 2020 r. dysponent części 17 nie otrzymywał i nie rozliczał środków z rezerw budżetu państwa 
na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. 

W związku z niższym wykorzystaniem środków europejskich Minister SWiA dokonał trzech blokad 
planowanych wydatków w części 17 w łącznej kwocie 2247,1 tys. zł26. Blokad dokonano 
niezwłocznie po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek 
uzasadniających ich zablokowanie.  

Zestawienie dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w 2020 r. przedstawiono 
w załączniku nr 9.6. do niniejszej informacji. 

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków objęto wydatki 
budżetu środków europejskich w kwocie 64,5 tys. zł w ramach Pomocy Technicznej dla PO WER 
(w całości były to wydatki bieżące), co stanowiło 14,8% wydatków poniesionych z tego tytułu 
w 2020 r. w Ministerstwie.  

Środki te zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
zgodnie z zatwierdzonymi planami rzeczowymi i finansowymi, a także zasadami w zakresie 
kwalifikowalności dla PO WER.  

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI 

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

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych (1146,4 tys. zł) m.in.: 
− przeprowadzono modernizację Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego 

(514,1 tys. zł); 
− zakupiono 20 szt. konsol oraz stacji dostępowych na potrzeby szkoleń operatorów numerów 

alarmowych (307,5 tys. zł); 
− przeprowadzono modernizację ściany wizyjnej (227,9 tys. zł); 
− wdrożono system do zdalnej pomocy użytkownikom usług teleinformatycznych (28,1 tys. zł). 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 17, dokonując okresowych ocen wykonania planu dochodów i wydatków za 
I półrocze 2020 r. oraz analiz budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym. 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 17 – Administracja publiczna 
rocznych łącznych sprawozdań za 2020 r. oraz sprawozdań jednostkowych Ministerstwa: 

- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23);  
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);  

                                                           
26  Blokady dotyczyły środków finansowych w ramach projektów „Samorząd bez barier”, „System monitorowania usług 

publicznych SMUP – wdrożenie” oraz konkursu otwartego POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 w ramach działania 
2.18 PO WER. 
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- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28);  
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 

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

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 

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

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych (własnych 
i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych (dysponenta głównego 
i dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania 
sprawozdań. Sprawozdania przedstawiały wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz 
związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach.  

W sprawozdaniu Rb-BZ1 do dnia zakończenia kontroli była dokonywana korekta w zakresie 
dotyczącym wykonania miernika do zadania 2.4 i do działania 2.4.2.1. Korekta została uwzględniona 
w sprawozdaniu Rb-BZ1 dysponenta części 17, złożonym w obowiązującym terminie. 

4.4.  KSIĘGI RACHUNKOWE 

Księgi rachunkowe prowadzone były w oparciu o dokumentację, o której mowa w art. 10 uor, 
opisującą przyjęte przez Ministerstwo zasady (politykę) rachunkowości oraz inne dokumenty, takie 
jak instrukcje i zarządzenia wewnętrzne. W dokumentacji tej osobno ujęto zasady dla dysponenta 
części oraz dysponenta trzeciego stopnia. Spełniała ona podstawowe wymogi określone w art. 10 
uor. Ustalono, że organizacja rachunkowości i system kontroli zarządczej zapewnia w sposób 
racjonalny prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Dane z bilansu zamknięcia za 2019 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych jako 
bilans otwarcia na 1 stycznia 2020 r. Suma zapisów w dzienniku zgodna była z zestawieniem 
obrotów i sald kont księgi głównej za 2020 r. Również suma sald kont analitycznych była zgodna 
z saldami kont syntetycznych wykazanymi w zestawieniach obrotów i sald kont syntetycznych.  

Szczegółowe badania pod kątem poprawności formalnej i wiarygodności ksiąg rachunkowych 
dysponenta III stopnia przeprowadzono na próbie 41 zapisów księgowych (33 dobranych metodą 
MUS i ośmiu dobranych celowo na podstawie osądu kontrolera) na łączną kwotę 4306,0 tys. zł, która 
została uzupełniona 12 zapisami na łączną kwotę 1197,5 tys. zł, wyselekcjonowanymi na podstawie 
przeprowadzonego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych. Stwierdzono, że dowody księgowe 
sporządzono prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje 
gospodarcze udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 

 

 



Wyniki kontroli 

21 

5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO 

5.1.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

5.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Zrealizowane w 2020 r. przychody Funduszu wyniosły ogółem 136 565,8 tys. zł i w stosunku do 
planu według ustawy budżetowej były wyższe o 18 215,8 tys. zł, tj. o 15,4%. Wykonanie wyższych 
przychodów wynikało głównie z ujęcia w ewidencji księgowej należności Funduszu z lat ubiegłych 
dotyczących nienależnie wypłaconych rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami RP w kwocie 15 614,2 tys. zł. Najwięcej przychodów (108 350,0 tys. zł) 
osiągnięto ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. 

W 2020 r., w porównaniu z rokiem 2019, zrealizowane przychody były niższe o 55 674,9 tys. zł, 
tj. o 29,0%. Zrealizowane przychody były również niższe w porównaniu z rokiem 2018 
(o 236 632,5 tys. zł, tj. 63,4%). Główną przyczyną zmniejszenia przychodów było obniżenie w 2020 r. 
wpłat z ZWRSP na podstawie § 7b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
8 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa27, (obniżenie z 32% do 23% kwoty wyliczonej od sprzedaży gruntów w przetargach 
oraz obniżenie z 7% do 5% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP).  

Należności Funduszu na koniec 2020 r. wyniosły 124 624,4 tys. zł i w porównaniu do roku 2019 
(153 636,4 tys. zł) były niższe o 29 012,0 tys. zł, tj. o 18,9%. Należność stanowiła głównie zaliczka za 
IV kwartał 2020 r. od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR) z tytułu sprzedaży oraz 
odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP (została ona przekazana na rachunek Funduszu 29 stycznia 
2021 r.). Na koniec 2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 221,9 tys. zł z powodu nadpłaconych 
i nienależnie wypłaconych rekompensat. 

Zestawienie dotyczące wykonania planu finansowego Funduszu w 2020 r. przedstawiono 
w załączniku nr 9.8. do niniejszej informacji.  

5.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW 

W 2020 r. ze środków Funduszu zostały poniesione koszty w łącznej wysokości 127 302,5 tys. zł, 
co stanowiło 31,0% planu według ustawy budżetowej (410 000,0 tys. zł). Największą część kosztów 
stanowiły wypłaty świadczeń pieniężnych – rekompensat za nieruchomości pozostawione poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (98 692,0 tys. zł, tj. 77,5%) oraz zwrot KOWR środków 
nadpłaconych do Funduszu w 2019 r. (27 157,9 tys. zł, tj. 21,3%). Pozostałe koszty (1452,5 tys. zł) 
stanowiła prowizja za obsługę bankową dla BGK oraz koszty utrzymania Systemu Informatycznego 
Rejestrów (dalej: SIR). W porównaniu do 2019 r. poniesione koszty ogółem zmniejszyły się 
o 569,6 tys. zł, tj. o 0,4%. 

Zrealizowanie w 2020 r. wypłat świadczeń pieniężnych w wysokości niższej od planowanej 
(98 692,0 tys. zł, tj. 24,2%) nie było zależne od MSWiA. Wypłaty świadczeń uzależnione są od liczby 
wydanych przez wojewodów decyzji przyznających prawo do rekompensaty i wysokości 
przyznanych rekompensat. Kwoty wypłaconych rekompensat wahają się od kilkudziesięciu złotych 
do kilkudziesięciu milionów złotych. Rozłożenie tych czynników w poszczególnych latach prowadzi 
do różnic wypłaconych w danym roku kwot rekompensat. 

Niższe niż planowano były także koszty prowizji dla BGK z tytułu obsługi wypłat świadczeń 
(1452,5 tys. zł, tj. 48,4% planu), której wysokość zależy od liczby i kwoty wypłat. 

Zobowiązania Funduszu na koniec 2020 r. wyniosły 1050,4 tys. zł i w porównaniu do roku 2019 
(960,1 tys. zł) były wyższe o 90,3 tys. zł, tj. o 9,4%. Największy udział w kwocie zobowiązań ogółem 
miały zobowiązania z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP, 
                                                           
27  Dz. U. poz. 1746 ze zm. § 7b został dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  
(Dz. U. poz. 1976) z dniem 5 października 2019 r. 
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które mają być wypłacone w 2021 r. (938,0 tys. zł). Na koniec 2020 r. Fundusz nie posiadał 
zobowiązań wymagalnych, ani zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. 

5.1.3. STAN FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł 884 535,2 tys. zł i był wyższy 
od przewidywanego w ustawie budżetowej o 653 374,2 tys. zł, tj. o 282,6%, natomiast od stanu na 
koniec 2019 r. był wyższy o 38 365,5 tys. zł, tj. o 4,5%. Średni stan środków na rachunku bieżącym 
w 2020 r.28, przekazywanych na koniec dnia w zarządzanie overnight, wynosił 23 547,8 tys. zł. 

W okresie od 28 stycznia do 21 grudnia 2020 r. wolne środki Funduszu przekazywane były 
w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów i w zarządzanie overnight29. Średnia kwota środków 
przekazywanych w zarządzanie terminowe wynosiła 45 305,3 tys. zł (najniższa kwota wynosiła 
3000,0 tys. zł, najwyższa – 153 600,0 tys. zł). Kontrola NIK nie wykazała, w związku z lokowaniem 
środków, zagrożeń dla terminowej realizacji zadań Funduszu oraz przypadków nieefektywnego 
przetrzymywania wolnych środków na rachunku Funduszu. W 2020 r. środki Funduszu nie były 
przekazywane na Fundusz Przeciwdziałania COVID-1930. 

W zarządzaniu terminowym u Ministra Finansów według stanu na 31 grudnia 2020 r. znajdowały się 
środki w wysokości 880 800,0 tys. zł, natomiast w zarządzaniu overnight środki w wysokości 
2 797,3 tys. zł. 

5.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W ramach realizacji zadania 4.5 Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst31 i podzadania 
4.5.1 o tej samej nazwie w 2020 r. wypłacono 1932 rekompensaty na kwotę 98 692,0 tys. zł, tj. o 831 
rekompensat mniej (tj. o 30,1%), w wysokości niższej o 27 937,5 tys. zł (tj. o 22,1%), niż w 2019 r. 
Najniższa kwota wypłaconej rekompensaty w 2020 r. wyniosła 26,39 zł, natomiast najwyższa  
– 8963,9 tys. zł. Średnia wartość wypłaconej rekompensaty wynosiła 51,0 tys. zł. 

 
5.2.  SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta Funduszu rocznych sprawozdań za 
2020 r.: 

- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-33), 
- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu finansowego państwowego 

funduszu celowego (Rb-40),  
- z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r.: o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach wynikały z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych sporządzono korektę sprawozdania Rb-N za IV kwartał 
2020 r. w zakresie wartości należności wymagalnych w związku z wpływem do MSWiA 17 lutego 
2021 r. wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2019 r. (orzeczenie stało się 

                                                           
28  Liczony na podstawie średnich stanów w miesiącu na koniec poszczególnych miesięcy 2020 r.  
29 Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych 

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

30  Na podstawie art. 65 ust 16 i 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.) Prezes Rady Ministrów mógł wydać 
wiążące polecenie m.in. państwowego dysponentowi funduszu celowego wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19, określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

31  Zadanie i podzadanie realizowane w ramach funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym. 
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prawomocne z dniem 17 grudnia 2020 r.). Opisana w pkt 5.3 nieprawidłowość nie miała wpływu na 
roczne sprawozdania za 2020 r. i sprawozdania za IV kwartał 2020 r. 

5.3.  KSIĘGI RACHUNKOWE  
 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta części 17 w zakresie Funduszu 
przeprowadzono na próbie 39 zapisów księgowych na łączną kwotę 1452,5 tys. zł (1,1% kosztów 
Funduszu ogółem i 100% kosztów z tytułu zakupu usług pozostałych). Badaniem objęto wszystkie 
dowody księgowe (faktury VAT), będące podstawą tych zapisów w ewidencji księgowej. 
Stwierdzono, że dowody księgowe zostały sporządzone prawidłowo pod względem formalno- 
-rachunkowym i merytorycznym, a wszystkie zdarzenia gospodarcze udokumentowane tymi 
dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. Badanie wiarygodności zapisów księgowych 
wykazało, że kwoty zobowiązań wynikające z badanych dowodów księgowych zostały ujęte we 
właściwej wartości, ze wskazaniem odpowiednich kont. 

W toku kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W księgach rachunkowych dysponenta części 17 w zakresie Funduszu do 30 czerwca 2020 r., 
a w konsekwencji również w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N (o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych), Rb-33 (z wykonania planu finansowego państwowego funduszu 
celowego) oraz Rb 40 (z wykonania określonego w ustawie budżetowej planu finansowego 
państwowego funduszu) Funduszu do I kwartału 2020 r. (włącznie) nie była wykazywana należność 
w wysokości 41 231,99 zł, która powstała w latach ubiegłych i powinna zostać ujęta w księgach 
Funduszu najpóźniej w marcu 2018 r. Było to niezgodne z art. 20 ust. 1 uor stanowiącym, że do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, 
które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym oraz art. 6 ust. 1 uor, który stanowi, że w księgach 
rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie 
od terminu ich zapłaty. W efekcie księgi rachunkowe Funduszu nie spełniały cech jakościowych 
określonych w art. 24 uor dotyczących rzetelności, bezbłędności i bieżącego prowadzenia. 

Opisywana należność wynikała z decyzji Ministra Skarbu Państwa z lutego 2014 r. stwierdzającej 
nieważność decyzji Wojewody Pomorskiego potwierdzającej p. M.R. prawo do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Ustalono, że Wojewoda Pomorski 
26 marca 2018 r. przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji akta przedmiotowej 
sprawy, a 17 kwietnia 2018 r. Departament Administracji Publicznej (dalej: DAP) odesłał je 
Wojewodzie Pomorskiemu z informacją o konieczności podjęcia przez niego działań mających na 
celu odzyskanie nienależnie wypłaconego świadczenia. Jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora 
DAP, w związku z przekazaniem sprawy do windykacji nie informowano DB o powstałej należności. 
Informacja taka została przekazana do DB przez DAP dopiero w zestawieniu należności Funduszu 
w dniu 3 lipca 2020 r., co pozwoliło na wprowadzenie należności do ksiąg rachunkowych. 

Zdaniem NIK, kwestia uregulowań dotyczących windykacji przedmiotowej należności nie miała 
w opisywanym przypadku znaczenia. Konieczność wykazywania w księgach rachunkowych 
należności wynikała wprost z art. 20 ust. 1 oraz art. 6 ust.1 uor. DAP po otrzymaniu dokumentów od 
wojewody w 2018 r. powinien przekazać je DB, co pozwoliłoby na wprowadzenie tej należności do 
ksiąg rachunkowych, a następnie na wykazanie jej w sprawozdaniach z wykonania planu 
finansowego Funduszu oraz w sprawozdaniach o stanie należności Funduszu.  

NIK zauważyła jednocześnie, że MSWiA zrealizowało wnioski pokontrolne dotyczące FR, 
sformułowane przez NIK podczas kontroli wykonania budżetu w 2019 r. DB i DAP, począwszy od 
II kwartału 2020 r., co kwartał uzgadniają stan należności Funduszu, a odpowiednie uregulowania 
w tym zakresie zostały wprowadzone zarządzeniem nr 91 Ministra SWiA z dnia 23 grudnia 2020 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w MSWiA. W wyniku podjętych 
przez MSWiA działań należności z lat ubiegłych (w tym opisywana wyżej należność) zostały 
wprowadzone do ewidencji księgowej i od II kwartału 2020 r. są wykazywane w sprawozdaniach 
dotyczących Funduszu. W związku z powyższym w ramach niniejszej kontroli NIK nie sformułowała 
nowych wniosków w tym zakresie. 
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6. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
W CZĘŚCI 43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 
NARODOWE I ETNICZNE 

6.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 
została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami z roku 
ubiegłego.  

W ustawie budżetowej na rok 2020 dochody budżetu państwa w części 43 zostały zaplanowane 
w kwocie 31,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 34,3 tys. zł, co stanowiło 110,6% kwoty 
planowanej i 57,7% kwoty dochodów z roku ubiegłego (59,4 tys. zł). Dochody pochodziły głównie 
z wpływów ze zwrotów dotacji (wraz z odsetkami): niewykorzystanych, uznanych za wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (30,5 tys. zł).  

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
43 wystąpiły należności w kwocie 355,4 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 228,8 tys. zł. 
W porównaniu do 2019 r. kwota zaległości była wyższa o 58,6 tys. zł, tj. o 19,8%. Zaległościami były 
głównie przypisane do zwrotu kwoty dotacji z tytułu wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobrania w nadmiernej wysokości oraz naliczonych odsetek od tych kwot.  

Stosowano przewidziane prawem sposoby egzekwowania należnych dochodów i przekazywania ich 
do budżetu państwa oraz ich windykacji, tj. wzywano dłużników do zapłaty, a jeżeli to nie 
skutkowało, sprawy kierowano do sądów lub do urzędów skarbowych. 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.10. do niniejszej informacji. 

6.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

6.2.1.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 43 (w tym wydatki niewygasające) zostały zrealizowane 
w 2020 r. w kwocie 204 630,4 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach (205 159,2 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2019 (194 135,9 tys. zł) wydatki były większe o 10 494,5 tys. zł, tj. o 5,4%. 
Wzrost spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem dotacji z budżetu państwa dla Funduszu 
Kościelnego. 

Wydatki Ministerstwa (dysponent III stopnia) wyniosły 6164,2 tys. zł (w tym wydatki 
niewygasające), co stanowiło 97,8% planu po zmianach (6302,0 tys. zł). W szczególności niższe niż 
zaplanowano środki wydatkowano na zakup usług remontowych (43,3 tys. zł, tj. 65,5% planu po 
zmianach). W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 20,9 tys. zł, tj. o 0,3%. 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, 
które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto wydatki w części 43 w kwocie 
51,6 tys. zł na planowany do realizacji w 2020 r. zakup 10 komputerów przenośnych. Zakup ten 
planowano w ramach większego zakupu na potrzeby MSWiA, którego opis zawarto w rozdziale 4.2.1 
niniejszej Informacji dotyczącym wydatków w części 17 – Administracja publiczna. 

W 2020 r. plan wydatków w części 43 zwiększono: 

− z rezerwy ogólnej o 230,0 tys. zł (wykorzystano całą kwotę), na remont pomieszczeń 
Archikatedry Warszawskiej w ramach Funduszu Kościelnego; 

− z rezerwy celowej o 40 766,1 tys. zł, którą wykorzystano w całości na sfinansowanie zobowiązań 
powstałych wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych. 
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Szczegółowe badanie wykorzystania wszystkich środków z rezerw wykazało, że zostały one 
wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy zostały przeznaczone. 

W związku z nadmiarem środków finansowych, dokonano czterema decyzjami blokad planowanych 
wydatków budżetu państwa na kwotę ogółem 1501,9 tys. zł. W dwóch przypadkach (na łączną kwotę 
633,0 tys. zł), podstawą blokady były decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
wydane w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów o blokowaniu wydatków na podstawie 
art. 31 ust. 2 ustawy o COVID-19. W pozostałych dwóch przypadkach (na łączną kwotę 868,9 tys. zł), 
decyzje o blokowaniu środków zostały podjęte przez Ministra SWiA na podstawie art. 177 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu 
przesłanek uzasadniających ich zablokowanie32. 

Blokowanie zaplanowanych środków wynikało z: 

− odstąpienia części beneficjentów od zawarcia umów na realizację zadań publicznych z uwagi na 
zmieniające się – zarówno w kraju, jak i za granicą – warunki prawne dotyczące obostrzeń 
sanitarno-epidemiologicznych, rezygnacje i zwrot przez część zleceniobiorców środków dotacji 
z uwagi na szereg ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP, uniemożliwiających realizację 
zadań publicznych zgodnie z zawartymi umowami (821,9 tys. zł); 

− mniejszej liczby pracowników, którzy wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie z tytułu zakupu 
okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, mniejszej niż zakładano 
liczby osób uprawnionych do pobierania ekwiwalentu/świadczeń rzeczowych wynikających 
z przepisów bhp oraz oszczędności wynikających z zakupu materiałów, wyposażenia i usług, 
podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników, a także nie 
wydatkowano środków zabezpieczonych na umowy zlecenia dla ekspertów za udział w pracach 
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (47,0 tys. zł). 

Ustalono, że Dyrektor DWRMNiE nierzetelnie, tj. ze zwłoką, przekazał do DB informację 
o niewykorzystanych przez beneficjentów środkach z dotacji przeznaczonych na wspieranie 
mniejszości narodowych i etnicznych. Pomimo, że od kwietnia 2020 r., z uwagi na rezygnacje 
z realizacji dotowanych zadań, narastała kwota niewykorzystanych środków a ostatnie konkursy dla 
beneficjentów rozstrzygnięto na poczatku listopada 2020 r., dopiero 18 grudnia 2020 r. stosowna 
informacja trafiła do DB, a decyzja o blokowaniu planowanych wydatków na kwotę 821,9 tys. zł 
zapadła 29 grudnia 2020 r.  
Podkreślić należy, że Dyrektor DWRMNiE w maju 2020 r., w związku z realizacją wniosków 
pokontrolnych NIK, został zobowiązany przez Dyrektora DB do zintensyfikowania bieżącej analizy 
w celu identyfikacji wydatków, które będą kwalifikowały się do blokad oraz do natychmiastowego 
przekazywania do DB informacji w tym zakresie. Zdaniem NIK, Dyrektor DWRMNiE nie powinien 
zwlekać prawie do końca roku, ale na bieżąco przekazywać informacje o nadmiarze środków, 
a najpóźniej w trakcie rozstrzygania ostatnich konkursów realnie ocenić i zgłosić dysponentowi 
ostateczne potrzeby środków na wydatki. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.11. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 43 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Na dotacje wydatkowano 198 466,2 tys. zł33 (97,0% wydatków w części), co stanowiło 99,8% planu 
po zmianach (198 857,2 tys. zł). W porównaniu do wydatków w roku 2019 wydatki te były wyższe 
o 10 473,6 tys. zł, tj. o 5,6%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły środki w kwocie 
170 746,1 tys. zł, przekazane do ZUS na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego duchownych. Dotacji udzielano również organizacjom mniejszości narodowych 
i etnicznych, związkom wyznaniowym i jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych: 

− na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego w wysokości 
17 420,0 tys. zł (wykorzystano 16 648,2 tys. zł, tj. 95,6%), w tym na realizację Programu 
integracji społeczności romskiej na lata 2014–202034 (dalej: Program integracji) w kwocie 
698,8 tys. zł (wykorzystano 696,6 tys. zł, tj. 99,7%); 

                                                           
32  Środki te zostały przekazane do rezerwy poz. 75, obejmującej wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
33  W tym 1480,0 tys. zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe. 
34  Przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 
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− w ramach Funduszu Kościelnego na działalność charytatywno-opiekuńczą oraz remonty 
i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych w wysokości 11 230,0 tys. zł (wykorzystano 
10 721,9 tys. zł, tj. 95,5%, w tym 230,0 tys. zł z rezerwy ogólnej).  

Niższe wykorzystanie przekazanych kwot dotacji wynikało m.in. z odstąpienia części beneficjentów 
od zawarcia umów na realizację zadań publicznych z uwagi na obostrzenia sanitarno- 
-epidemiologiczne, rezygnacji beneficjentów z realizacji umów po ich podpisaniu, obniżenia kosztów 
realizacji przewidywanych zadań, nieuznania części kosztów za kwalifikowalne, nieprzekazaniu 
środków ze względu na ich niezgodności z zawartą umową i kosztorysem lub zwrotów 
niewykorzystanych kwot dotacji. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1078,9 tys. zł (0,5% wydatków w części), 
co stanowiło 99,7% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. (1116,3 tys. zł) wydatki te były 
niższe o 37,4 tys. zł, tj. o 3,4%. Wydatki w Ministerstwie ponoszono głównie na sfinansowanie diet 
członków oraz personelu pomocniczego komisji regulacyjnych powołanych do rozpatrywania spraw 
majątkowych kościelnych osób prawnych. Dotyczyły one również zwrotu kosztów podróży, 
dojazdów, noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej (Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych), ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe 
wynikające z przepisów BHP oraz dopłat do okularów korekcyjnych. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 4980,1 tys. zł (2,4% wydatków w części), 
co stanowiło 98,1% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. (4816,2 tys. zł) wydatki były 
wyższe o 163,9 tys. zł, tj. o 3,4%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3808,9 tys. zł (99,9% planu po zmianach) oraz 
na zakup materiałów i usług (633,7 tys. zł). 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2020 r., według sprawozdania z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa Rb-28, wzrosły w porównaniu do 2019 r. (3704,2 tys. zł) o 104,7 tys. zł, 
tj. o 2,8%.  

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r., według sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w jednostce budżetowej Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło 35 osób i w piorównaniu 
do przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. było wyższe o trzy osoby. W 2020 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego, według sprawozdania Rb-70, wyniosło 7831,4 zł 
i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2019 r. było niższe o 354,3 zł, tj. o 4,3%. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2020 r. zostały zawarte w załączniku nr 9.12. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe w części 43 zrealizowano w kwocie 1585,2 tys. zł (0,8% wydatków w części), 
tj. prawie 100% planu po zmianach. Były one wyższe niż w 2019 r. o 93,4 tys. zł, tj. o 6,3%. 
W Ministerstwie zrealizowano je w kwocie 105,2 tys. zł (0,1% wydatków w części), tj. 99,7% planu 
po zmianach, w całości na zakupy inwestycyjne. Z pierwotnie zaplanowanych pięciu zadań na kwotę 
27,0 tys. zł zrealizowano dwa, natomiast po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, 
polegających m.in. na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 78,5 tys. zł, zrealizowano 
wszystkie pięć zadań wprowadzonych w trakcie roku.  

Zobowiązania w części 43 na koniec 2020 r. wyniosły 14 924,8 tys. zł i były wyższe o 2033,9 tys. zł, 
tj. o 15,8% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (12 890,9 tys. zł). Wśród zobowiązań najwyższy 
udział miała składka z Funduszu Kościelnego na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych 
(14 548,4 tys. zł) płatna w 2021 r. Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

Badanie terminowości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób 
duchownych (wydatki w kwocie 170 746,1 tys. zł) wykazało, że wpłaty składek na wskazany 
rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokonywano w terminie określonym w § 23 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu 
postępowania w sprawie rozliczania składek, do których pobrania jest zobowiązany Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych35. 

Badanie 23 spośród 536 umów o dotację celową i podmiotową zawartych z beneficjentami 
w 2020 r., na które wydatkowano 4520,0 tys. zł, tj. 16,5% wartości wszystkich umów dotacji 
sfinansowanych ze środków budżetu państwa w części 43 w kwocie 27 370,2 tys. zł (bez dotacji 

                                                           
35 Dz. U. Nr 78, poz. 465, ze zm. 
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z Funduszu Kościelnego na opłacenie wymagalnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
osób duchownych)36 wykazało, że: 

1) Przekazanie dotacji następowało na podstawie umów sporządzonych zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 150 i 151 ust. 1 ufp, a rozliczenia dokonano zgodnie z warunkami 
i w terminach określonych w umowach oraz w art. 152 ust. 2 i 3 ufp (z uwzględnieniem art. 15zzl 
ustawy o COVID-19).  

2) Na wszystkich 23 badanych umowach (oraz zawartych do nich aneksach) brakowało podpisu 
głównego księgowego części 43. Tym samym gówny księgowy części 43 nie dopełnił obowiązku 
dokonania wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ufp. W myśl art. 54 ust. 3 ufp 
złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu właściwego 
rzeczowo pracownika oznacza, że nie zgłasza do danej operacji zastrzeżeń w zakresie 
prawidłowości oceny merytorycznej i legalności, kompletności i poprawności formalno- 
-rachunkowej dokumentacji oraz, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie 
finansowym jednostki. 

3) We wszystkich 12 zbadanych umowach, które w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie37, w związku z art. 18 
ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku 
regionalnym38 są umowami o wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zachowanie i rozwój języka regionalnego, nie zawarto istotnych postanowień znajdujących się 
w ramowym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia PKPP. Brakowało: 
[1] wskazania osoby do kontaktów roboczych ze strony zleceniodawcy i zleceniobiorcy (§ 1 ust. 6 
wzoru), [2] wskazania konsekwencji niedochowania zobowiązania dotyczącego prowadzenia 
i przechowywania dokumentacji, w tym finansowo-księgowej (§ 6 ust. 3 wzoru), 
[3] zobowiązania zleceniobiorcy do informowania na bieżąco o zmianach, np. ogłoszeniu 
likwidacji (§ 7 ust. 4 wzoru), [4] klauzuli, że umowa może być rozwiązana w przypadku pobrania 
dotacji w nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej (§ 13 ust. 1 pkt 1 
wzoru). 

4) W ramach realizacji inwestycji Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej II etap : 

- Umowa z TSwP o dofinansowanie kosztów realizacji tej inwestycji kwotą 800,0 tys. zł39 
została zawarta mimo, że załącznikiem do niej był niezaktualizowany kosztorys inwestorski 
obejmujący zakres robót znacząco różniący się od robót faktycznie zrealizowanych 
(z pozwolenia na budowę, które wygasło), a podpisujący umowę przedstawiciele TSwP nie 
mieli umocowania prawnego (wiceprzewodniczący i sekretarz generalny) z uwagi na 
wygaśnięcie ich kadencji; 

- Sprawozdanie częściowe z realizacji tego zadania zostało zatwierdzone przez Dyrektora 
DWRMNiE pomimo, że zawierało wykaz robót budowlanych niewyszczególnionych 
w umowie ani w kosztorysie, jedną z faktur opłacono niezgodnie z umową (poza rachunkiem 
dotacji) oraz, jak wynikało z notatek pracowników oceniających sprawozdanie, 
prawidłowość rozdysponowania środków w wysokości 533,6 tys. zł budzi wątpliwości, 
prace wykonano według starego kosztorysu a protokół odbioru częściowego zadania nie 
precyzuje w jaki sposób roboty zostały wykonane; w jednej z notatek rekomendowano także 
przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji zadania. 

Dyrektor DWRMNiE wyjaśnił, że w chwili podpisywania umowy (…) nie zachodziły powszechnie 
znane okoliczności uniemożliwiające zawarcie umowy na realizację drugiego etapu Inwestycji oraz, że 
(…) Zakres robót budowalnych, które miały zostać zrealizowane (…) precyzyjnie określa część 
finansowa wniosku o udzielenie dotacji stanowiącego załącznik do umowy 11-11/WMNiE/2020. 
Zastępca Dyrektora DWRMNiE zwrócił uwagę, że (…) Wstrzymanie rozliczenia do czasu zakończenia 
ewentualnej kontroli oznaczałoby nieprzekazanie drugiej transzy płatności z przyczyn formalnych. (…) 
Nadrzędnym celem była troska o podtrzymywanie tożsamości narodowej i kulturowej mniejszości 
słowackiej i TSwP jako jedynej organizacji tej mniejszości oraz realizacja zadań określonych w art. 18 
ustawy o mniejszościach narodowych. 
                                                           
36  Według stanu na 17 lutego 2021 r. Doboru próby do badania dokonano kierując się osądem kontrolera oraz wielkością 

kwot dotacji.  
37  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm. 
38  Dz. U. z 2017 r. poz. 823. 
39  Umowa nr 11-11/WMNiE/2020 z 23 września 2020 r 
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Zdaniem NIK, zleceniodawca powinien, podpisując umowę rzetelnie określić jej zakres wynikający 
z aktualnego kosztorysu, zwłaszcza że w realizacji pierwszego etapu inwestycji w 2019 r. – jak 
wykazała wcześniejsza kontrola NIK40 – wystąpiły istotne nieprawidłowości co do zakresu robot 
i wykonania zadania niezgodnie z ofertą. Należało także zadbać, aby zobowiązania TSwP wynikające 
z umowy zostały potwierdzone przez podmiot uprawniony do jego reprezentowania. Dbałość 
o podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych nie może wpływać 
na rzetelność zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków publicznych oraz ich rozliczania.  

Do dnia zakończenia obecnej kontroli, DWRMNiE nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych 
dwóch korekt sprawozdania końcowego z realizacji pierwszego etapu tego zadania oraz naliczonej 
uprzednio do zwrotu kwoty prawie 92, 3 tys. zł. Ustalono także, że 16 grudnia 2020 r. Minister SWiA 
zadecydował o udzieleniu dotacji dla TSwP na trzeci etap budowy Centrum Kultury Słowackiej 
w kwocie 472,0 tys. zł.  

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości, NIK zwróciła uwagę na zasadność dokonania 
przed podpisaniem nowej umowy, szczegółowego rozliczenia dotychczasowych etapów realizacji tej 
inwestycji, w tym kwot przypisanych TSwP do zwrotu. Jak poinformował DWRMNiE, Komisja 
rekomendująca wnioski zaproponowała przyznanie dotacji na realizację III etapu tej inwestycji 
warunkowo, jeśli: Towarzystwo będzie posiadało prawidłowe władze statutowe i organ uprawniony do 
składania oświadczeń woli potwierdzi wszystkie czynności dotyczące złożonych wniosków, w terminie 
do dnia 31 marca 2021 r. oraz Towarzystwo prawidłowo rozliczy drugi etap inwestycji realizowanej 
w 2020 r. Do 9 kwietnia 2021 r. (tj. dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK), nie podpisano 
umowy na realizację III etapu Budowy Centrum Kultury w Jabłonce Orawskiej.  

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości wydatkowania środków, w tym 
prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp, objęto 
wydatki budżetu państwa w kwocie 1427,8 tys. zł (w tym zamówień publicznych o wartości 
104,4 tys. zł) poniesione w 2020 r. w Ministerstwie (dysponent III stopnia), które stanowiły 23,2 % 
jego wydatków. W ramach tej próby wydatków badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur 
określonych w ustawie Pzp w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość wynosiła 221,2 tys. zł przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
i jednego do którego nie miały zastosowania przepisy ustawy Pzp (na podstawie art. 4 pkt 8 tej 
ustawy Pzp) o wartości 106,4 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym jednostki i umowami na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Badanie 
wyboru trybów udzielania zamówień publicznych, wyłączenia stosowania ustawy Pzp, a także 
badanie w zakresie stosowania procedur określonych w ustawie Pzp oraz w wewnętrznych 
regulacjach MSWiA, z wyjątkiem przypadku stwierdzonych nieprawidłowości dokonywane było 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W postępowaniu, do którego nie stosowano przepisów ustawy Pzp41, stwierdzono nieprawidłowości, 
które polegały na: 

- ustaleniu zaniżonej wartości zamówienia netto (115,5 tys. zł. zamiast 122,0 tys. zł), gdyż kwotę 
podatku VAT w wysokości 23% naliczono od wartości brutto zamiast netto środków 
przeznaczonych na zakup; 

- zastosowaniu nieprawidłowego kursu euro w stosunku do złotego przy przeliczaniu progu 
30 tys. euro w formularzu oceny ofert (zamiast kursu z rozporządzenia Rady Ministrów, przyjęto 
wyższy kurs NBP), w wyniku czego przyjęto próg o wartości 136 431 zł zamiast 128 079 zł. 

Co prawda, powyższe błędy nie spowodowały niewłaściwej kwalifikacji, co do stosowania ustawy 
Pzp lub wyboru trybu postępowania, jednak NIK zwróciła uwagę na możliwość wystąpienia takich 
negatywnych skutków w przyszłości w przypadku innych postępowań. 

NIK, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., wnioskowała o rzetelne przygotowywanie 
danych do opisu przedmiotu zamówienia publicznego dla zamówień do których nie stosuje się 
przepisów ustawy Pzp. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie w 2020 r. NIK 
uznała, że ubiegłoroczny wniosek pokontrolny został zrealizowany. 

                                                           
40  Kontrola P/20/006 Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. Kontrola ta wykazała, 

że inwestycja jest prowadzona w innym niż w ofercie zakresie (zamiast sutereny i parteru wybudowano parter i piętro) 
oraz – przez pewien czas – bez wymaganego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane pozwolenia na budowę. 

41  Postępowanie o zamówienie publiczne pn. Elektroniczny System Udzielania Dotacji Mniejszościom Narodowym i Etnicznym 
(ESUD). 
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6.2.2. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Wydatki budżetu państwa w części 43, oprócz opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne osób duchownych, zostały poniesione w szczególności na wspomaganie działalności 
charytatywno-opiekuńczej, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz remonty zabytkowych obiektów sakralnych. W efekcie zrealizowanych zakupów 
inwestycyjnych na kwotę 105,2 tys. zł zakupiono m.in. system teleinformatyczny wspierający proces 
przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych (ESUD), system zdalnej pomocy użytkownikom usług teleinformatycznych, 
dwa terminale video-konferencyjne i niszczarkę przemysłową oraz zmodernizowano i rozbudowano 
system zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok. 

W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach udzielonych dotacji na kwotę 
1 480,0 tys. zł: docieplono szyb windowy, zamontowano dźwig osobowy oraz przeprowadzono 
roboty w patio w Domu Ludowym w Przemyślu prowadzonym przez Związek Ukraińców w Polsce 
(680,0 tys. zł) oraz prowadzono inwestycję w ramach II etapu budowy Domu Kultury Słowackiej 
w Jabłonce (800,0 tys. zł)42. 

NIK w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli wykonania budżetu w 2019 r. stwierdziła, że wniosek 
NIK sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. dotyczący zapewnienia 
poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości 
(ESOM) oraz wskazania zawarte w uwadze sformułowanej po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2018 r. w części 43, nie zostały zrealizowane – system nie został wdrożony w Ministerstwie, 
a prace w kierunku jego modernizacji zakończone. W ramach obecnej kontroli ustalono, że podjęta 
w 2019 r., ze względu na oszacowany wysoki koszt modernizacji ESOM, decyzja o zamówieniu 
nowego programu wspierającego proces przyznawania dotacji, została zrealizowana. W 2020 r. 
Ministerstwo przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie, 
utrzymanie i udostępnianie w Internecie systemu teleinformatycznego wspierającego proces 
przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 
i etnicznych43. 22 października 2020 r. zawarto umowę44 na wykonanie ESUD wraz z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych oraz jego udostępnienie w Internecie i utrzymanie, w tym jego 
modyfikację, rozwijanie funkcjonalności, jak również prowadzenie prac serwisowych. 

Jak wyjaśnił z upoważnienia Ministra SWiA Dyrektor DKiN stworzone zostały warunki techniczne 
umożliwiające składanie wniosków o dotacje przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 
w naborze wniosków na 2022 r. Nabór, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i uzgodnieniami 
z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym, będzie miał charakter mieszany, tj. dopuszczalne będzie składanie wniosków 
w wersji tradycyjnej (papierowej) i cyfrowej (przy wykorzystaniu ESUD). Docelowo, poprzez stały 
rozwój systemu, cały proces udzielania dotacji powinien ulec cyfryzacji. 

NIK przyjęła do wiadomości rozwiązanie problemu obsługi dotacji w formie elektronicznej (system 
ESUD) i zastosowanie tej możliwości do naboru wniosków na 2022 r. NIK wskazała jednocześnie, 
że oceniane w latach ubiegłych przez NIK jako nieskuteczne i niezgodne z zasadami wydatkowania 
środków publicznych działania MSWiA, doprowadziły do zaniechania uruchomienia przejętego 
31 grudnia 2015 r. systemu ESOM, którego wartość określono na kwotę 585,0 tys. zł. 

Minister SWiA, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 43, dokonując ocen wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. 
oraz analiz dotyczących wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym. Zdaniem NIK, 
stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że nadzór ten nie był w pełni skuteczny. 

6.3.SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 43 rocznych sprawozdań 
budżetowych za 2020 r.:  

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

                                                           
42  Na dzień zakończenia czynności kontrolnych, tj. 9 kwietnia 2021 r. dotacja nie została rozliczona. 
43 Postępowanie BZP-ZZP-2374-32-DWRMNE-4.8-MZ/2020. 
44 Nr BZP-ZZP-2375-48-DWRMNE-4.8/2020. 
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− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1) 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone terminowo, prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Sprawozdania sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych (dysponenta głównego i dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych sporządzono korektę sprawozdania Rb-BZ1 
(sprawozdanie dysponenta III stopnia) dotyczącą planu po zmianach miernika podzadania 16.3.1. 
Korekta została uwzględniona w sprawozdaniu Rb-BZ1 dysponenta części 43, złożonym 
w obowiązującym terminie. 
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7. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 80  
– REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

7.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych, z wynikami z roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej na rok 2020 dochody budżetu państwa w części 80 zostały zaplanowane 
w kwocie 1819,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 1886,1 tys. zł, co stanowiło 103,7% 
planu i 63,6% dochodów z roku ubiegłego (2966,3 tys. zł). Dochody pochodziły głównie z wpływów: 
z prowadzenia przez RIO działalności szkoleniowej (1345,7 tys. zł), ze zwrotów kosztów postępowań 
przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(186,6 tys. zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 
charakterze (137,7 tys. zł), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (133,8 tys. zł). 

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto głównie z z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu 
kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wyższych wpływów z wynajmu i dzierżawy 
składników majątkowych. 

W czterech kontrolowanych regionalnych izbach obrachunkowych dochody budżetu państwa 
zrealizowano w 2020 r. w kwocie 389,4 tys. zł (115,2% planu oraz 20,6% dochodów w części 80). 
Dochody osiągnięto głównie z wpływów z prowadzenia przez regionalne izby obrachunkowe 
działalności szkoleniowej – 304,4 tys. zł, tj. 78,2% dochodów ogółem kontrolowanych RIO. 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, w części 
80 wystąpiły należności w kwocie 142,4 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 141,5 tys. zł. 
W porównaniu do 2019 r., zaległości w 2020 r. były niższe o 9,8 tys. zł, tj. o 6,4%. Zaległości 
dotyczyły niezapłaconych w terminie odsetek zasądzonych na rzecz RIO w Kielcach od 
nieterminowej zapłaty odszkodowania za utracone mienie (91,4 tys. zł), niezapłaconych kar 
pieniężnych nałożonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (37,3 tys. zł) 
oraz nieuregulowanych zwrotów kosztów postępowań przed regionalnymi komisjami orzekającymi, 
działającymi przy regionalnych izbach obrachunkowych (12,9 tys. zł). 

Zestawienie dochodów budżetowych w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.15. do niniejszej informacji.  

Zestawienie wykonania planu dochodów przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe 
w 2020 r. zawarto w załączniku nr 9.16. do niniejszej informacji.  

7.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

7.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 80 zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 132 059,8 tys. zł, co 
stanowiło 99,9% planu po zmianach (132 149,0 tys. zł). W porównaniu do wydatków w roku 2019, 
w 2020 r. wydatki, głównie na wynagrodzenia i pochodne, wzrosły o 2579,9 tys. zł, tj. o 2,0%. 
W części 80 nie były przyznane środki z rezerw.  

W trakcie 2020 r. w związku z nadmiarem środków finansowych, dokonano dwoma decyzjami 
blokad planowanych wydatków budżetu państwa w części 80 na kwotę ogółem 1097,0 tys. zł. 
W jednym przypadku (na kwotę 1084,0 tys. zł), podstawą blokady była decyzja Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityku Regionalnej wydana w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o blokowaniu 
wydatków na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o COVID-19. W drugim przypadku (na kwotę 
13,0 tys. zł), decyzja o blokowaniu środków została podjęta przez Ministra SWiA na podstawie 
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art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych 
i zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie45. 

W czterech kontrolowanych regionalnych izbach obrachunkowych wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w 2020 r. w kwocie 23 860,5 tys. zł (18,1% wydatków części 80), co stanowiło 100% 
wydatków według planów po zmianach w tych jednostkach. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2020 r. według klasyfikacji budżetowej zostało zawarte 
w załączniku nr 9.17. do niniejszej informacji. 

Zestawienie wykonania planu wydatków przez poszczególne regionalne izby obrachunkowe 
w 2020 r. zawarto w załączniku nr 9.18. do niniejszej informacji. 

Wydatki w części 80 według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 124,4 tys. zł (0,1% wydatków w części), 
co stanowiło 99,4% planu po zmianach. W porównaniu do kwoty wydatków w 2019 r. (170,8 tys. zł) 
wydatki te były niższe o 46,4 tys. zł, tj. o 27,2%. Przeznaczono je m.in. na koszty podróży służbowych 
członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
niebędących pracownikami RIO, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy 
komputerze oraz wynikające z przepisów bhp świadczenia rzeczowe dla pracowników.  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 128 954,6 tys. zł (97,6% wydatków w części), 
tj. prawie 100% planu po zmianach. W porównaniu do kwoty wydatków w 2019 r. (124 858,4 tys. zł) 
wydatki były wyższe o 4096,2 tys. zł, tj. o 3,3%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków 
stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (104 895,0 tys. zł, tj. prawie 100% 
planu po zmianach) oraz na zakupy towarów i usług (14 660,0 tys. zł, tj. prawie 100% planu 
po zmianach). Wydatki na wynagrodzenia (z pochodnymi) wzrosły w porównaniu do kwoty 
wydatków na wynagrodzenia w 2019 r. o 4541,7 tys. zł, tj. o 4,5%.  

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 80 wyniosło 1191 osób i było niższe w porównaniu do 
przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. o 26 osób (w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń nastąpił spadek o 28 osób, a w grupie etatowych członków kolegiów RIO 
wzrost o dwie osoby). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego 
w 2020 r. wyniosło 6271,60 zł i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2019 r. 
(5833,50 zł) było wyższe o 438,10 zł, tj. o 7,5%. 

Na 31 grudnia 2020 r. w RIO zatrudnionych było łącznie 210 członków kolegiów (w tym 
194 etatowych i 16 pozaetatowych), tj. o 26 osób mniej46 od liczby członków kolegiów przewidzianej 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 16 lipca 2004 r. Tylko w przypadku trzech RIO obsada tych 
stanowisk była pełna47.  

Ustalono, że nierzetelność w podejmowaniu działań nadzorczych przez Ministra SWiA na rzecz 
zgodnego z prawem obsadzania wakatów członków kolegiów RIO, skutkowała tym, że dla ośmiu 
spośród 26 nieobsadzonych stanowisk członków kolegiów RIO (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.), 
w czterech przypadkach nie ogłaszano konkursów, a w czterech ogłaszano je nie dochowując 
wskazanego w § 4 ust. 1 rozporządzenia z 23 kwietnia 2004 r. 30-dniowego terminu liczonego od 
dnia powstania wakatu na stanowisku członka kolegium izby. Jak ustalono na koniec 2020 r.: 

− w RIO w Białymstoku dwa stanowiska były nieobsadzone od września 2017 r., ostatni konkurs 
ogłoszono 7 października 2019 r.; 

− w RIO w Kielcach pomimo, że trzy stanowiska nie były obsadzone (dwa od 28 sierpnia 2017 r. 
i jedno od 31 października 2017 r.), konkursy nie były ogłaszane; 

− w RIO w Opolu jedno stanowisko pozostawało nieobsadzone od 26 lipca 2019 r. i konkursu nie 
ogłaszano; 

− w RIO w Szczecinie dwa stanowiska nie były obsadzone (od 31 lipca 2017 r. i od 27 stycznia 
2020 r.) a konkursy ogłoszono 31 stycznia 2018 r., 6 lipca 2018 r. i 12 października 2020 r. 

Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker wyjaśnił, że: wszelkie kwestie dotyczące organizacji pracy, w tym 
przeprowadzania konkursów są przedmiotem realizowanych przez MSWiA kontroli. Dotychczasowe 
kontrole, w tym przeprowadzona przez Departament Kontroli i Nadzoru MSWiA w RIO w Kielcach, 
                                                           
45  Środki te zostały przekazane do rezerwy poz. 75, obejmującej wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
46  Niższa liczba członków kolegiów od przewidzianej w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 16 lipca 2004 r. wystąpiła 

w następujących RIO: w Gdańsku, Kielcach i we Wrocławiu o trzy osoby, w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, 
Poznaniu i Szczecinie o dwie osoby, w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Opolu o jedną osobę. 

47  W RIO: w Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze. 
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obejmowały m. in. kwestie organizacji pracy, a w tym prowadzenia naborów na wolne stanowiska 
pracy. Ponadto, jak sygnalizowano już w piśmie Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 28 lutego 
2020 r.48, Minister SWiA − realizując nadzór wynikający z ustawy o rio − skierował w dniu 14 grudnia 
2018 r. do wszystkich regionalnych izb obrachunkowych wystąpienie z prośbą o zapewnienie 
zachowania należytej staranności i dbałości w postępowaniach konkursowych na członków etatowych 
i pozaetatowych kolegiów regionalnych izb obrachunkowych oraz w przypadkach odwołania z funkcji 
członka kolegium izby. Badanie stosowania przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej następuje w trakcie 
przygotowywania wniosków do przedłożenia Prezesowi Rady Ministrów. MSWiA wystąpi do 
regionalnych izb obrachunkowych, w których nieobsadzone są stanowiska kolegianckie, 
o przedstawienie planowanych w najbliższym czasie działań, zmierzających do pełnej obsady 
wynikającej z ww. rozporządzenia oraz o ocenę zasadności ewentualnej korekty przedmiotowego aktu 
wykonawczego w kierunku zmniejszenia ustalonej dla danej izby liczby członków kolegium. 
Alternatywnie rozważane będzie zaproponowanie w toku prac (…) wprowadzenia korekty przepisu 
delegacyjnego, tj. art. 2 ust. 4 ustawy o rio polegającej na wskazaniu maksymalnej liczby członków 
w każdej z izb. Ewentualne inicjatywy legislacyjne będą konsultowane z Krajową Radą Regionalnych 
Izb Obrachunkowych. 

Obsada wakujących miejsc w kolegiach RIO, zdaniem NIK, powinna być uzupełniana do liczby 
i w terminach wynikających z przepisów prawa, a MSWiA powinno wzywać Prezesów RIO do działań 
w tym zakresie bez zbędnej zwłoki.  

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2020 r. zostały zawarte w załączniku nr 9.19. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2814,7 tys. zł49 (2,1% wydatków w części), 
co stanowiło 99,3% planu po zmianach. W porównaniu do kwoty wydatków w 2019 r., wydatki te 
były niższe o 1635,9 tys. zł, tj. o 36,8%. W ramach tej grupy wydatkowano na inwestycje 
1726,4 tys. zł (99,1% planu po zmianach), a na zakupy inwestycyjne 1088,3 tys. zł (99,5% planu po 
zmianach).  

Zobowiązania w części 80 na koniec 2020 r. wyniosły 8638,9 tys. zł i były wyższe o 1199,3 tys. zł, 
tj. o 16,1% niż kwota zobowiązań na koniec 2019 r. (7439,6 tys. zł). Zobowiązania dotyczyły głównie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (8435,5 tys. zł). Zobowiązania 
wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

Badaniem objęto prawidłowość realizacji, przez cztery kontrolowane RIO, wydatków budżetu 
państwa w łącznej kwocie 1389,5 tys. zł (bieżących pozapłacowych – 1317,2 tys. zł i majątkowych  
– 72,3 tys. zł), co stanowiło 5,8% wydatków kontrolowanych jednostek oraz 30,7% ich wydatków 
pozapłacowych i 1,1% wydatków w części 80. W ramach tej próby zbadano prawidłowość wyboru 
trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń określonych w ustawie Pzp. 

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

We wszystkich objętych kontrolą RIO nie było konieczności stosowania ustawy Pzp, gdyż 
szacunkowe wartości zamówień nie przekraczały równowartości kwoty 30 tys. euro. Wyboru trybu 
udzielania zamówień publicznych i wyłączenia stosowania ustawy Pzp dokonywano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i procedurami. 

W działalności RIO w Zielonej Górze NIK stwierdziła nieprawidłowości polegające na: 

− zawarciu umów o dzieło na przeprowadzenie dwóch szkoleń, które nie spełniały kryterium 
utworu50 oraz w odniesieniu do których nie uregulowano kwestii autorskich praw majątkowych; 

                                                           
48  Znak: DB-S-0740-3/2020. 
49  W tym wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 1579,1 tys. zł (§§ 6059 i 6069) 

przeznaczone na realizację projektu pn. Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi na potrzeby Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

50  Zgodnie z wyrokiem NSA z 23 stycznia 2020 r. (II GSK 3661/17) warunkiem, aby wykładowi można było przypisać cechy 
utworu, jest spełnienie przezeń wyłącznie naukowego, niestandardowego charakteru, niepowtarzalności, wypełnienie 
kryteriów twórczego i indywidualnego dzieła naukowego, a nieposiadania charakteru odtwórczego, polegającego jedynie na 
wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy i zdolności do jej przekazania. 



Wyniki kontroli 

34 

od powyższych umów nie odprowadzono składki z tytułu ubezpieczenia społecznego; 

− wskazywaniu w zapisach operacji gospodarczych (osiem operacji na łączną kwotę 23 591,05 zł) 
daty dokonania wydatków niezgodnej z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentują; 
należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie ww. wydatki zostały ujęte w księgach rachunkowych 
w miesiącu ich dokonania, a wykonanie wydatków zostało prawidłowo wykazane 
w sprawozdaniach. 

Przyczyną ww. nieprawidłowości było niedopatrzenie i wykonywanie w tym okresie pracy zdalnej 
w związku z pandemią.  

7.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W 2020 r. wydatki środków europejskich w części 80 zostały zrealizowane w kwocie 5457,9 tys. zł, 
co stanowiło 98,3% planu po zmianach (5550,0 tys. zł). Były one wyższe o 130,8% od wydatków 
zrealizowanych w 2019 r.  

Całość wydatków stanowiła kwota przekazana przez dysponenta części 80 do RIO w Łodzi, 
na podstawie dwóch decyzji Ministra Finansów ze środków z rezerwy celowej budżetu środków 
europejskich (poz. 98 i poz. 99) na realizację projektu Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 28D 
w Łodzi na potrzeby RIO w Łodzi realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (poz. rezerwy 98) oraz na sfinansowanie wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację tego projektu (poz. rezerwy 99). 

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przepisami ufp i przeznaczeniem rezerwy, a niepełne 
wykonanie wynikało z oszczędności powstałych po zakończeniu procedur zakupowych i wyłonienia 
wykonawcy. 

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

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w 2020 r. zostało zawarte w załączniku 
nr 9.20. do niniejszej informacji. 

7.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

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

W efekcie zrealizowanych przez RIO wydatków majątkowych (6285,1 tys. zł, w tym: 1235,7 tys. zł 
z budżetu państwa i 5049,4 tys. zł z budżetu środków europejskich), m.in.: 
− zakończono przebudowę budynku przy ul. Ogrodowej 28D w Łodzi z przeznaczeniem na siedzibę 

RIO w tym: dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów 
przeciwpożarowych, wykonano sieci teletechniczne, zagospodarowano teren wokół budynku, 
zakupiono zestawy nagłaśniające i projektory multimedialne – 5242,4 tys. zł; 

− zakupiono sprzęt informatyczny w trzech RIO (w: Krakowie, Lublinie i Opolu) – 144,3 tys. zł; 
− zakupiono siedem samochodów służbowych w pięciu RIO (w: Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, 

Poznaniu i Warszawie) – 738,2 tys. zł; 
− zakupiono i zamontowano klimatyzację oraz system alarmowy w RIO w Warszawie– 98,2 tys. zł; 
− zakupiono dwa urządzania wielofunkcyjne w dwóch RIO (w Opolu i we Wrocławiu) – 35,5 tys. zł; 
− zakupiono dwa schodołazy w RIO w Białymstoku – 13,5 tys. zł; 
− zbudowano przyłącze wody oraz poprowadzono instalację wewnętrzną w budynku siedziby RIO 

w Poznaniu – 13,0 tys. zł. 

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

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2018 r., NIK zwróciła uwagę, że od 2014 r. w nadzorowanej przez Ministra SWiA – RIO w Kielcach, 
stanowisko prezesa tej izby nie zostało obsadzone zgodnie z trybem określonym w ustawie o rio. 
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Wakat ten pojawił się w związku ze śmiercią osoby ówcześnie piastującej to stanowisko, a RIO 
w Kielcach kierował Zastępca Prezesa. Z uwagi na brak efektów działań nadzorczych Ministra SWiA 
w celu usunięcia tych niezgodności, NIK w maju 2019 r wystąpiła z wnioskiem do Rady Ministrów, 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustawowego określenia mechanizmów 
przeciwdziałających sytuacji, w której kolegium regionalnej izby obrachunkowej nie podejmuje działań 
w celu wyboru prezesa izby w trybie określonym w ustawie o rio.  

W toku obecnej kontroli ustalono, że stanowisko prezesa RIO w Kielcach nadal nie zostało obsadzone 
w trybie określonym w ustawie o rio. Od 2017 r. również nie zostały obsadzone trzy wakaty 
z dziewięciu stanowisk członków kolegium i – pomimo upływu 30-dniowego terminu od powstania 
wakatów – nie organizowano konkursów na te stanowiska. Także MSWiA, po kontroli 
pzreprowadzonej w RIO w Kielcach w 2019 r., zwróciło uwagę na problem nieobsadzenia 
kluczowych stanowisk i wnioskowało o niezwłoczne ogłoszenie konkursów. 

Ustalono, że Zastępca Prezesa RIO w Kielcach w październiku 2020 r. poinformował, że jeżeli 
sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie pogorszeniu pierwszy konkurs na członka Kolegium zostanie 
rozpisany najpóźniej do końca listopada 2020 r., a w grudniu 2020 r., że ze względu na okoliczności 
związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce nie zdecydował się na rozpisania konkursu. 
Jednocześnie wskazał, że zachowując daleko idącą ostrożność niezbędne działania w tym zakresie 
zostaną podjęte niezwłocznie, w pierwszym możliwym czasie po zdecydowanej poprawie sytuacji 
zdrowotnej w kraju. 

Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker zadeklarował, że mając na względzie przedłużający się 
stan nieobsadzenia stanowiska prezesa izby oraz członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach – pismem z dnia 17 marca 2021 r. wezwałem (…) Zastępcę Prezesa RIO w Kielcach do 
niezwłocznego zrealizowania przez Pana Prezesa oraz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach ustawowego obowiązku, tj. ogłoszenia i przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od 
daty otrzymania niniejszego pisma, konkursów na stanowiska członka kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach oraz w dalszej kolejności ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Ponadto zobowiązałem Zastępcę 
Prezesa RIO w Kielcach do niezwłocznego i bieżącego informowania o podejmowanych w ww. zakresie 
działaniach (w załączeniu ww. pismo wraz z UPP). W przypadku dalszego braku działań ze strony 
Zastępcy Prezesa RiO w Kielcach rozważone zostanie zastosowanie narzędzia nadzoru określonego 
w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. 
Poinformował ponadto, że w MSWiA podjęto prace zmierzające do wypracowania projektu ustawy 
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Opracowania propozycji niezbędnych 
rozwiązań legislacyjnych w tym przedmiocie zobowiązała się podjąć Krajowa Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych. Jest to wynik ustaleń po ubiegłorocznym spotkaniu z Prezydium KRRIO. Wniosek NIK 
obok innych propozycji legislacyjnych będzie przedmiotem kompleksowych analiz, których zakładanym 
efektem będą określone propozycje legislacyjne. 

Zdaniem NIK, wobec wieloletniej nieskuteczności podejmowanych przez MSWiA działań 
nadzorczych i dyscyplinujących kierownictwo RIO w Kielcach do rozwiązania istotnych problemów 
kadrowych, celowe jest kontynuowanie działań w kierunku stworzenia warunków do realizacji, 
sformułowanego przez NIK, wniosku de lege ferenda. 

7.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sprawozdań za 2020 r. – łącznych, sporządzonych przez dysponenta 
części 80 – Regionalne izby obrachunkowe oraz jednostkowych, sporządzonych przez prezesów 
skontrolowanych regionalnych izb obrachunkowych: 

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

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

- z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE); 
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- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1)  

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach łącznych sporządzonych przez dysponenta 
części były zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań jednostkowych dysponentów III stopnia 
(Prezesi RIO). Wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zgodnie z przepisami rozporządzeń: 
Ministra RF oraz Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych51 i z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym52. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek RIO w: Opolu, 
Rzeszowie, Szczecinie i Zielonej Górze były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

W RIO w Zielonej Górze NIK stwierdziła nieprawidłowość, która nie miała wpływu na rzetelność 
sporządzanych sprawozdań, polegajacą na niezastosowaniu w przypadku kwoty 6218,0 zł zasady 
czystości obrotów, wymaganej załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. NIK wskazała także, że przyjęta w RIO w Zielonej Górze polityka 
rachunkowości nie odzwierciedlała w pełni faktycznie stosowanych w jednostce rozwiązań 
ewidencyjnych. Przyczyną ww. nieprawidłowości były błędy pracowników. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra SWiA po kontroli wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., NIK sformułowała wnioski pokontrolne o skorygowanie sprawozdań Rb-70 
dysponenta części 80 oraz dysponenta III stopnia (Prezesa RIO w Łodzi) za 2019 r. w zakresie 
planowanej liczby członków kolegiów, ujmowania w sprawozdaniach Rb-70 w planie zatrudnienia 
wyłącznie etatowych członków kolegiów oraz zwiększenia nadzoru nad poprawnością sporządzania 
sprawozdań Rb-70. Kontrola, którą objęto prawidłowość sprawozdań Rb-70 o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach sporządzonych przez dysponenta części 80 oraz Prezesów RIO nie wykazała 
nieprawidłowości w ww. zakresie w 2020 r., zatem NIK uznała, że ubiegłoroczne wnioski 
pokontrolne zostały zrealizowane. 

                                                           
51   Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31 grudnia 2020 r. na podstawie § 12 rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396). 

52  Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
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8. INFORMACJE DODATKOWE 
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 kwietnia 
2021 r. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski: 

W częśći 17 NIK wniosła o przestrzeganie zasad dotyczących rejestracji dokumentów wpływających do 
MSWiA w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych oraz zapewnienie mechanizmów umożliwiających weryfikację terminowości 
sporządzania uzasadnień do wydawanych orzeczeń. 

W części 43 NIK wniosła o: 

1. Zapewnienie bezzwłocznego zgłaszania nadmiaru środków i braku możliwości ich efektywnego 
wydatkowania dysponentowi części 43 celem dokonania blokad. 

2. Rzetelne analizowanie i weryfikowanie informacji zawartych w dokumentach składanych przez 
zleceniobiorców stanowiących załączniki do podpisywanych umów oraz zawartych 
w sprawozdaniach z realizacji zadań publicznych, a także dokumentów księgowych załączanych do 
tych sprawozdań składanych w części 43. 

3. Poinformowanie NIK o wynikach planowanej kontroli MSWiA w TSwP i działaniach podjętych w jej 
wyniku oraz w związku z weryfikacją sprawozdania końcowego z realizacji II etapu budowy 
prowadzonej przez TSwP w części 43. 

4. Dokonywanie przez głównego księgowego części 43 wstępnej kontroli umów dotacji zgodnie z art. 54 
ust. 3 ufp.  

5. Ujmowanie w umowach dotacji, udzielanych przez dysponenta części 43, wszystkich istotnych 
postanowień określonych w ramowym wzorze umowy, wynikającym z rozporządzenia PKPP. 

6. Stosowanie w dokumentach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w części 43, kursu 
euro w stosunku do złotego, wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów. 

W części 80 NIK wniosła o rzetelne prowadzenie działań nadzorczych wynikających z ustawy o rio 
w zakresie obsady wakujących miejsc członków kolegiów orzekających RIO. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister SWiA pismem znak: DKiN-KKN-096-5-42/2021 
z 10 maja 2021 r. wniósł zastrzeżenia, wnioskując o nieuznanie nieprawidłowości polegających na: 

1. niezapewnieniu możliwości ustalenia, czy uzasadnienia wydawane w toku postępowania w sprawie 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych sporządzane są terminowo i przekazywane 
niezwłocznie do obwinionych, stosownie do uregulowań zawartych w art. 137 ust. 1, 4 i 4a ustawy 
o nauszeniu dyscypliny (część 17); 

2. zawarciu umowy nr 11-11/WMNiE z 23 września 2020 r. z TSwP na realizację zadania publicznego 
pn. Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap II, mimo że załącznikiem do 
umowy był niezaktualizowany kosztorys inwestorski a podpisujący umowę przedstawiciele TSwP nie 
mieli umocowania prawnego oraz nierzetelnej ocenie pod względem merytorycznym i finansowym 
sprawozdania częściowego ww. zadania publicznego (część 43); 

3. nierzetelności w podejmowaniu działań nadzorczych przez Ministra SWiA na rzecz zgodnego 
z prawem obsadzania wakatów członków kolegiów RIO, skutkującej tym, że dla ośmiu spośród 
26 nieobsadzonych stanowisk członków kolegiów RIO na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ogłaszano 
konkursów lub ogłaszano je nie dochowując terminu wskazanego w rozporządzeniu 
z 23 kwietnia 2004 r. (część 80) 

i wykreślenie odpowiadajacych im fragmentów tekstu i wniosków pokontrolnych; 

4. oraz uwzględnienie uwagi redakcyjnej w zakresie doprecyzowania używanego w wystąpieniu 
pokontrolnym wyrażenia „główny księgowy części 43” i zastąpienia go wyrażeniem „główny 
księgowy resortu części 43”. 

Kolegium NIK uchwałą Nr 39/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. uwzględniło częściowo zastrzeżenie 3 przez 
uzupełnienie wystąpienia pokontrolnego o wskazanie metodologii liczenia wakatów członków kolegiów 
w regionalnych izbach obrachunkowych (rozszerzono treść przypisu 78 na str. 34) oraz oddaliło 
zgłoszone zastrzeżenia w pozostałym zakresie. 
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W wystąpieniach skierowanych do Prezesów RIO w Opolu, Rzeszowie i Szczecinie53 nie sformułowano 
wniosków pokontrolnych. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa RIO w Zielonej Górze 
z 16 marca 2021 r., NIK wniosła o: 

1. Zaprzestanie stosowania umów o dzieło, w odniesieniu do umów dotyczących przeprowadzenia 
szkoleń i przygotowania materiałów szkoleniowych, które nie mają charakteru utworu. 

2. Dokonywanie zapisów operacji gospodarczych w zakresie wydatków budżetowych zgodnie 
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. 

3. Przestrzeganie zasady czystości obrotów na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki”. 

4. Dokonanie aktualizacji obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości w zakresie budżetu 
zadaniowego, polegającej na uwzględnieniu w tym dokumencie stosowanych w jednostce rozwiązań 
ewidencyjnych. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes RIO w Zielonej Górze, pismem z 9 kwietnia 2021 r., 
poinformował NIK o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Podał m.in. że umowy zawierane 
z wykładowcami dotyczące przeprowadzania szkoleń i przygotowania materiałów, które nie mają 
charakteru utworu zawierane będą na podstawie zlecenia określonego zadania. Ponadto, w procesie 
księgowań dokonywane zapisy operacji gospodarczych będą zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, 
którą dokumentują, na koncie 130 – „Rachunek bieżący jednostki”, będą przestrzegane zasady zapisów 
technicznych dotyczących korygowania obrotów stosowanych w Izbie zapisem ujemnym, 
a w obowiązującej w Izbie polityce rachunkowości na kontach pozabilansowych 990 – „Plan finansowy 
wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” oraz 997 – „Zobowiązania w układzie zadaniowym” 
będą prowadzone operacje spełniające kryteria, jak również, przygotowywany jest regulamin udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty 130,0 tys. zł. 

  

 

                                                           
53  Wystąpienia z: 19 marca 2021 r. (RIO w Opolu), 25 marca 2021 r. (RIO w Rzeszowie) i 4 marca 2021 r. (RIO w Szczecinie). 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

9.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Oceny wykonania budżetu w części 17 – Administracja publiczna dokonano stosując kryteria54 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku55. 

Dochody (D):       83,9 tys. zł   

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

Wydatki (W):       51 331,4 tys. zł  

Łączna kwota (G = W):      51 331,4 tys. zł  

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   nie stwierdzono. 

Ocena cząstkowa wydatków:     pozytywna (5) 

Łączna ocena wydatków (ŁO):     pozytywna (5) 

Opinia o sprawozdaniach i księgach rachunkowych:  pozytywna 

Ocena ogólna:       pozytywna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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9.2. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 17  
– ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

1) Dysponent części i dysponent III stopnia. 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 Udział 
w wydatkach 

części 
ogółem 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki na 

wynagrodzenia 
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. Ministerstwo 
SWiA1) 169 83,9 49 190,6 17 464,9 95,8 

2. 
Narodowy Instytut 
Samorządu 
Terytorialnego 

16 2,5 2 140,8 1 141,4 4,2 
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9.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 17 Administracja 
publiczna, w tym: 364,2 56,0 86,5 23,8 154,5 

1.  Dział 750 Administracja 
publiczna 364,2 56,0 86,5 23,8 154,5 

1.1. 

Rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej  351,6 56,0 83,9 23,9 149,8 

1.2. Rozdział 75081 System 
powiadamiania ratunkowego  0,9 0,0 0,1 11,1 - 

1.3. Rozdział 75095 Pozostała 
działalność 11,7 0,0 2,5 21,4 - 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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9.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 
w tym 

niewygasa-
jące 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 17, w tym: 42 409,3 35 639,0 38 492,2 37 887,1 464,7 89,3 106,3 98,4 

1. 
dział 750 
Administracja 
publiczna  39 884,7 33 114,0 35 967,2 35 362,2 464,7 88,7 106,8 98,3 

1.1. 

rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej  22 908,4 25 856,0 23 324,1 22 773,1 464,7 99,4 88,1 97,6 

1.2. 

rozdział 75081 
System 
powiadamiania 
ratunkowego 14 267,4 4 700,0 10 461,9 10 448,3 0,0 73,2 222,3 99,9 

1.3. 
rozdział 75095 
Pozostała 
działalność 2 708,9 2 558,0 2 181,2 2 140,8 0,0 79,0 83,7 98,1 

2. 

dział 754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2 524,6 2 5225 2 525,0 2 525,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

2.1. 

rozdział 75422 
Krajowe Biuro 
Informacji 
i Poszukiwań 
Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża  2 524,6 2 524,6 2 525,0 2 525,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

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 2019 = kolumna 8 + kolumna 
12). 

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 . 
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9.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-

nie wg  
Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru
dnionego 

tys. zł Zł  zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3) w tym: 185 17 250,9 7 770,7 169 17 464,9 8 611,9 110,8 

01 – osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 33 2 520,1 6 363,9 30 2 220,6 6 168,4 96,9 

02 – osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe 1 65,5 5 458,3 0 65,4 0 0 

03 – członkowie korpusu 
służby cywilnej 151 14 665,2 8 093,4 139 15 178,9 9 100,1 112,4 

1 
dział 750  
– Administracja 
publiczna 185 17 250,9 7 770,7 169 17 464,9 8 611,9 110,8 

1.1 

rozdział 75001  
– Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 152 14 667,2 8 041,2 138 14 983,7 9 048,1 112,5 

1.1.1 

01 – osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 17 1 284,3 6 344,6 16 1 079,2 5 621,0 88,6 

1.1.2 

02 – osoby 
zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 
państwowe 1 65,5 5 458,3 0 65,4 0 0 

1.1.3 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 134 13 307,4 8 275,7 122 13 839,1 9 452,9 114,2 

1.2 
rozdział 75081  
– System 
powiadamiania 
ratunkowego 17 1 357,8 6 655,9 17 1 339,8 6 567,9 98,7 

1.2.1 
03 – członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 17 1 357,8 6 655,9 17 1 339,8 6 567,9 98,7 

1.3 
rozdział 75095  
– Pozostała 
działalność 16 1 225,9 6 384,9 14 1 141,4 6 794,1 106,4 

1.3.1 

01 – osoby 
nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 16 1 225,9 6 384,9 14 1 141,4 6 794,1 106,4 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego przez NIK. 
1) Zgodnie z przepisami § 17 pkt 12 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa stanowiącej załącznik 

nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych, uposażeń oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego – wydatków klasyfikowanych w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca 
okresu sprawozdawczego. Nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z PFRON oraz Funduszu Pracy. 

2) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(załącznik 34, § 17 pkt 7). 
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9.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 17 – ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

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 2020. 
 

  

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 17 – Administracja 
publiczna, w tym: 30 949,3 14 209,0 14 209,0 11 303,5 36,5 79,6 79,6 

1. dział 750 Administracja 
publiczna 30 949,3 14 209,0 14 209,0 11 303,5 36,5 79,6 79,6 

1.1. Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 30 949,3 14 209,0 14 209,0 11 303,5 36,5 79,6 79,6 
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9.7. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO 

Oceny wykonania planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego dokonano stosując kryteria56 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku57. 

Przychody (P):      136 565,8 tys. zł     

Koszty (K) (łącznie z wydatkami majątkowymi):  127 302,5 tys. zł  

Łączna kwota (G = P + K):     263 868,3 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:  (Wp = P : G) 0,5176 

Waga kosztów (łącznie z wydatkami majątkowymi) 
w łącznej kwocie:      (Wk = K : G) 0,4824 

Nieprawidłowości w przychodach:   nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):   pozytywna (5) 

Nieprawidłowości w kosztach  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):   nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok)  
(łącznie z wydatkami majątkowymi):   pozytywna (5) 

Łączna ocena przychodów i kosztów:   5 x 0,5176 + 5 x 0,4824 = 5 (pozytywna) 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Stwierdzona nieprawidłowość, która polegała na ujęciu ze zwłoką w księgach rachunkowych, 
a w konsekwencji również na nieujęciu w sprawozdaniach Funduszu za I kwartał 2020 r., należności 
w kwocie 41,2 tys. zł z tytułu nienależnie wypłaconej rekompensaty, co było niezgodnie z art. 20 ust. 1 
oraz art. 6 ust. 1 uor, zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nie spowodowała obniżenia oceny. 

Ocena ogólna:      pozytywna  

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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9.8.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan 
wg ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

I. 
Zadania wynikające 
z ustawy tworzącej 
fundusz celowy 127 872,1 410 000,0 410 000,0 100 144,5 320,6 78,3 24,4 24,4 

1. Wydatki bieżące 127 872,1 410 000,0 410 000,0 100 144,5 320,6 78,3 24,4 24,4 

1.1 Wypłaty świadczeń 
pieniężnych 126 629,5 407 000,0 407 000,0 98 692,0 321,4 77,9 24,2 24,2 

1.2 Obsługa wypłat 
świadczeń 1 242,7 3 000,0 3 000,0 1 452,5 241,4 116,9 48,4 48,4 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek 
roku 934 477,4 715 941,0 715 941,0 998 845,9 76,6 106,9 139,5 139,5 

1. Środki pieniężne 786 982,4 562 341,0 562 341,0 846 169,7 71,5 107,5 150,5 150,5 

2. Należności 149 200,0 153 600,0 153 600,0 153 636,4 102,9 103,0 100,0 100,0 

3. Zobowiązania 1 705,1 0,0  960,1 - 56,3 - - 

II. Przychody 192 240,7 118 350,0 118 350,0 136 565,8 61,6 71,0 115,4 115,4 

1. Pozostałe przychody, 
w tym: 192 240,7 118 350,0 118 350,0 136 565,8 61,6 71,0 115,4 115,4 

1.1 - odsetki 10 793,3 10 000,0 10 000,0 12 601,6 92,7 117,3 126,0 126,0 

1.2 

- przychody ze 
sprzedaży 
nieruchomości oraz 
dzierżawy mienia 
pochodzącego z Zasobu 
Własności Rolnej 
Skarbu Państwa 153 600,0 108 350,0 108 350,0 108 350,0 70,5 70,5 100,0 100,0 

1.3 - wpływy z różnych 
dochodów 37,5 0,0 - 15 614,2 - 41637,9 - - 

1.4 - wpływy z roliczeń 
z lat ubiegłych 27 863,9 0,0 - - - - - - 

III. Koszty realizacji 
zadań 127 872,1 410 000,0 410 000,0 127 302,5 320,6 99,6 31,0 31,0 

1. Koszty własne 127 872,1 410 000,0 410 000,0 127 302,5 320,6 99,6 31,0 31,0 

1.1 zakup usług 1 242,7 3 000,0 3 000,0 1 452,5 241,4 116,9 48,4 48,4 

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

1.1.2 -zakup usług 
pozostałych 1 242,7 0,0 - 1 452,5 - 116,9 - - 

1.2 pozostałe, z tego: 126 629,5 407 000,0 407 000,0 125 849,9 321,4 99,4 30,9 30,9 

1.2.1 
- kary i odszkodowania 
wypłacone na rzecz 
osób fizycznych 126 629,5 407 000,0 407 000,0 98 692,0 321,4 77,9 24,2 24,2 

1.2.2 - różne przelewy - 0,0 - 27 157,9 - - - - 

IV. Stan na koniec roku 998 845,9 424 291,0 424 291,0 1 008 109,2 42,5 100,9 237,6 237,6 

1. Środki pieniężne 846 169,7 231 161,0 231 161,0 884 535,2 27,3 104,5 382,6 382,6 

2. Należności  153 636,4 193 130,0 193 130,0 124 624,4 125,7 81,1 64,5 64,5 

3. Zobowiązania 960,1 0,0 - 1 050,4 - 109,4 - - 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Wolne środki 
finansowe przekazane 

w zarządzanie lub 
depozyt u Ministra 

Finansów 845 319,1 231 161,0 231 161,0 883 597,3 27,3 104,5 382,2 382,2 

1.1. - overnight (O/N) 6 919,1 0,0 - 2 797,3 - 40,4 - - 

1.2. - terminowe 838 400,0 231 161,0 231 161,0 880 800,0 27,6 105,1 381,0 381,0 
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9.9. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWE I ETNICZNE 

Oceny wykonania budżetu w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 
dokonano stosując kryteria58 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku59. 

Dochody (D):     34,3 tys. zł.  
Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej planowanie i realizacja dochodów w części 43 nie były objęte 
szczegółowym badaniem. W związku z powyższym, nie uwzględnia się dochodów przy ustaleniu łącznej 
kwoty (G).    

Wydatki (W):      204 630,4 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):     204 630,4 tys. zł  

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

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    odstąpiono od dokonania oceny 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): Stwierdzone nieprawidłowości polegały: na przekazaniu ze zwłoką 
informacji o niewykorzystanych środkach na kwotę 684, 8 tys. zł przez Dyrektora DWRMNiE do 
Departamentu Budżetu wykonującego zadania dysponenta części 43, czego skutkiem było dokonanie 
blokady dopiero 29 grudnia 2020 r.; na zawarciu umowy z 23 września 2020 r. z TSwP na realizację 
zadania publicznego pn. Budowa Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej – etap II, mimo że 
załącznikiem do umowy był niezaktualizowany kosztorys inwestorski a podpisujący umowę 
przedstawiciele TSwP nie mieli umocowania prawnego; na nierzetelnej weryfikacji sprawozdania 
częściowego z realizacji zadania publicznego pn. Budowa Centrum Kultury Słowackiej w Jabłonce Orawskiej 
II etap zgodnie z umową z 23 września 2020 r. zawartej z TSwP; na niedopełnieniu obowiązku złożenia 
podpisu na wszystkich 23 badanych umowach dotacji zawartych przez DWRMNiE (oraz na sporządzonych 
do nich aneksach) przez głównego księgowego części 43, co było niezgodne z art. 54 ust. 3 pkt 3 ufp; na 
pominięciu we wszystkich 12 badanych umowach dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego na realizację zadań publicznych, istotnych postanowień znajdujących się w ramowym 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia PKPP; na zastosowaniu przez DWRMNiE 
w formularzu oceny ofert nieprawidłowego kursu euro w stosunku do złotego i przyjęciu niewłaściwej 
metodologii określenia wartości zamówienia publicznego pn. Elektroniczny System Udzielania Dotacji 
Mniejszościom Narodowym i Etnicznym.  

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały charaktery sporadycznego, a większość z nich wynikała 
z niewystarczającego nadzoru nad gospodarką finansową (w tym w zakresie wykorzystania dotacji). 
Okoliczności te stanowiły podstawę do obniżenia oceny cząstkowej wydatków o 2 punkty.  

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   opisowa (3). 

Łączna ocena wydatków (ŁO):    opisowa (3) 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna. 

Ocena ogólna:      opisowa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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9.10. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWE I ETNICZNE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 43, w tym: 59,4 31,0 34,3 57,7 110,6 
1. dział 750 - Administracja publiczna 

2,5 11,0 11,6 464,0 105,5 

1.1. Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej 2,5 2,0 2,3 92,0 115,0 

1.1.1. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
0,3 2,0 2,3 766,7 115,0 

1.2. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
0,0 9,0 9,3 - 103,3 

2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  49,9 20,0 22,7 45,5 113,5 

2.1. Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna 0,0 2,0 2,1 - 105,0 

2.1.1. 
§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,1 - - 

2.1.2. 
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,0 2,0 1,5 - 75,0 

2.1.3. § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 0,0 0,0 0,5 - - 

2.2. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 49,9 18,0 20,6 41,3 114,4 

2.2.1. 
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2,5 0,0 1,0 40,0 - 

2.2.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,5 0,0 0,1 20,0 - 

2.2.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,2 1,0 2,4 200,0 240,0 

2.2.4. 
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 29,7 7,0 11,6 39,1 165,7 

2.2.5. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 15,9 10,0 3,5 22,0 35,0 

2.2.6. 

§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące dochodów majątkowych 0,0 0,0 0,1 - - 

2.2.7. § 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 
dotyczące dochodów majątkowych 0,0 0,0 1,9 - - 

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

1)  Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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9.11. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE 

ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

w tym 
nie-

wyga-
sające 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 43, w tym: 194 135,9 165 665,0 205 159,2 204 630,4 51,6 105,4 123,5 99,7 

1. Dział 730 Szkolnictwo wyższe 
i nauka 1 060,8 1 130,0 1 130,0 1 128,3 0,0 106,4 99,8 99,8 

1.1. Rozdział 73095 Pozostała 
działalność 1 060,8 1 130,0 1 130,0 1 128,3 0,0 106,4 99,8 99,8 

1.1.1. 

§ 2570 Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 750,0 750,0 750,0 750,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.2. 

§ 2800 Dotacja celowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 116,7 160,0 100,0 100,0 0,0 85,7 62,5 100,0 

1.1.3. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 194,2 220,0 195,0 193,3 0,0 99,5 87,9 99,1 

1.1.4. 

§ 2830 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 - - 100,0 

2. Dział 750 - Administracja 
publiczna 6 177,8 6 982,0 6 302,0 6 164,2 51,6 99,8 88,3 97,8 

2.1. 

Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej, w tym: 6 177,8 6 982,0 6 302,0 6 164,2 0,0 99,8 88,3 97,8 

2.1.1. § 3030 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 1 113,2 1 150,0 1 116,0 1 075,0 0,0 96,6 93,5 96,3 

2.1.2. § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 234,4 313,0 209,0 208,9 0,0 89,1 66,7 100,0 

2.1.3. 
§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 2 721,7 3 036,0 2 852,1 2 851,1 0,0 104,8 93,9 100,0 

2.1.4. § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 187,2 236,0 204,0 203,4 0,0 108,7 86,2 99,7 

2.1.5. § 4110 - Składki 
na ubezpieczenia społeczne 500,6 527,0 490,5 489,6 0,0 97,8 92,9 99,8 

2.1.6. 
§ 4120 - Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 60,3 60,0 55,9 55,9 0,0 92,7 93,2 100,0 

2.1.7. § 4170 - Wynagrodzenia 
bezosobowe 416,4 477,0 440,0 415,9 0,0 99,9 87,2 94, 

2.1.8 § 4210 - Zakup materiałów 
I wyposażenia 188,0 0,0 0,0 271,1 51,6 144,2 - - 

2.1.9. § 4270 - Zakup usług 
remontowych 89,3 66,0 66,0 43,3 0,0 48,5 65,6 65,6 

2.1.10. § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 246,2 0,0 0,0 299,1 0,0 121,5 - - 

2.1.11. 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 210,8 27,0 105,5 105,2 0,0 49,9 389,6 99,7 

3. Dział 758 - Różne rozliczenia 170 559,9 140 834,0 181 830,1 181 818,0 0,0 106,6 129,1 100,0 

3.1. Rozdział 75822 - Fundusz 
Kościelny 170 559,9 140 834,0 181 830,1 181 818,0 0,0 106,6 129,1 100,0 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 

 

 

 

 

3.1.1. 

§ 2860 - Dotacja z budżetu 
państwa stanowiąca zwrot 
kosztów obsługi świadczeń 
zleconych do wypłaty 
Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych i Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz dotacja 
dla Funduszu Kościelnego 170 559,9 140 834,0 181 830,1 181 818,0 0,0 106,6 129,1 100,0 

4. Dział 801 - Oświata 
i wychowanie 219,4 220,0 220,0 219,5 0,0 100,0 99,8 99,8 

4.1. Rozdział 80195 - Pozostała 
działalność 219,4 220,0 220,0 219,5 0,0 100,0 99,8 99,8 

4.1.1. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 219,4 220,0 220,0 219,5 0,0 100,0 99,8 99,8 

5. Dział 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 16 117,9 16 499,0 15 677,1 15 300,4 0,0 94,9 92,7 97,6 

5.1. Rozdział 92104 - Działalność 
radiowa i telewizyjna 1 247,8 1 250,0 1 093,3 1 093,2 0,0 87,6 87,5 100,0 

5.1.1. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 1 247,8 1 250,0 1 093,3 1 093,2 0,0 87,6 87,5 100,0 

5.2. Rozdział 92105 - Pozostałe 
zadania w zakresie kultury 14 870,0 15 249,0 14 583,8 14 207,2 0,0 95,5 93,2 97,4 

5.2.1. 

§ 2580 - Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 2 041,6 2 000,0 2 213,2 2 198,7 0,0 107,7 109,9 99,3 

5.2.2. 

§ 2800 - Dotacja celowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 294,7 350,0 198,5 193,3 0,0 65,6 55,2 97,4 

5.2.3. 

§ 2810 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
fundacjom 1 292,1 1 300,0 1 168,3 1 149,1 0,0 88,9 88,4 98,4 

5.2.4. 

§ 2820 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 9 749,1 9 919,0 9 319,2 8 992,0 0,0 92,2 90,7 96,5 

5.2.5. 

§ 2830 - Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 211,5 200,0 204,6 194,1 0,0 91,8 97,1 94,9 

5.2.6. 

§ 6230 - Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych 1 281,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0 0,0 115,5 100,0 100,0 
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9.12. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 43 – WYZNANIA RELIGIJNE 

ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanych przez 

NIK. 
1)  Zgodnie z przepisami § 17 pkt 12 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa stanowiącej 

załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 
wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych, uposażeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – wydatków 
klasyfikowanych w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego. Nie uwzględnia się 
wypłat wynagrodzeń finansowanych z PFRON oraz Funduszu Pracy. 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(załącznik 34, § 17 pkt 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 
tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem cz. 43 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 32 3 143,3 8 185,7 35 3 289,2 7 831,4 95,7 
1. Dział 750 

Administracja 
publiczna 32 3 143,3 8 185,7 35 3 289,2 7 831,4 95,7 

1.1. Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 32 3 143,3 8 185,7 35 3 289,2 7 831,4 95,7 

1.1.1. Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 
status zatrudnienia 
(01) 

 

2 

 

177,1 

 

7 381,2 

 

3 

 

158,6 

 

4 404,7 

 

59,7 
1.1.2. Osoby zajmujące 

kierownicze 
stanowiska 
państwowe status 
zatrudnienia (02) 

 

1 

 

65,5 

 

5457,8 

 

1 

 

66,1 

 

5 505,8 

 

100,9 
1.1.3. Członkowie 

korpusu służby 
cywilnej status 
zatrudnienia (03) 

 

29 

 

2 900,7 

 

8 335,2 

 

31 

 

3 064,5 

 

8 238,0 

 

98,8 
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9.13. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY 

OBRACHUNKOWE 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 

kontrolę 

1. 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Mariusz Kamiński P Departament Administracji 
Publicznej NIK 

2. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Opolu 

Grzegorz Czarnocki P Delegatura NIK  
w Opolu 

3. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Rzeszowie 

Zbigniew Kazimierz 
Wójcik P Delegatura NIK 

w Rzeszowie 

4. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Szczecinie 

Bogusław Staszewski P Delegatura NIK 
w Szczecinie 

5. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa  
w Zielonej Górze 

Ryszard Zajączkowski P Delegatura NIK  
w Zielonej Górze 

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



Załączniki 

55 

9.14. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 
 

Oceny wykonania budżetu w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe dokonano stosując kryteria60 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku61. 

Dochody (D):      1886,1 tys. zł. 

Zgodnie z założeniami kontroli budżetowej planowanie i realizacja dochodów w części 80 nie były objęte 
szczegółowym badaniem. W związku z powyższym, nie uwzględnia się dochodów przy ustaleniu łącznej 
kwoty (G).    

Wydatki (W) (łącznie z wydatkami 
budżetu środków europejskich):    137 517,7 tys. zł  

Łączna kwota (G = W):     137 517,7 tys. zł 

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

Stwierdzone w RIO w Zielonej Górze nieprawidłowości polegały na zawarciu umów o dzieło na 
przeprowadzenie dwóch szkoleń, które nie spełniały kryterium utworu oraz w odniesieniu do których nie 
uregulowano kwestii autorskich praw majątkowych, a w konsekwencji od powyższych umów nie 
odprowadzono składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz wskazywaniu w zapisach operacji 
gospodarczych (osiem operacji na łączną kwotę 23 591,05 zł) daty dokonania wydatków niezgodnej 
z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentują. 

Stwierdzona nieprawidłowość w MSWiA polegała na nierzetelności w podejmowaniu działań nadzorczych 
przez Ministra SWiA na rzecz zgodnego z prawem obsadzania wakatów członków kolegiów RIO, 
skutkującej tym, że dla ośmiu spośród 26 nieobsadzonych stanowisk członków kolegiów RIO na dzień 
31 grudnia 2020 r., w czterech przypadkach nie ogłaszano konkursów a w czterech ogłaszano je nie 
dochowując terminu wskazanego w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2004 r. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły na obniżenie oceny cząstkowej realizacji wydatków. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (5) 

Łączna ocena wydatków (ŁO):    pozytywna (5) 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna  

Stwierdzone przez NIK, w trakcie kontroli w RIO w Zielonej Górze nieprawidłowości polegające na 
niezastosowaniu zasady czystości obrotów dla kwoty 6,2 tys. zł, wymaganej załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenie MRiF oraz stosowaniu w jednostce polityki rachunkowości nie odzwierciedlającej w pełni 
faktycznie stosowanych w jednostce rozwiązań ewidencyjnych, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny nie 
spowodowały obniżenia oceny prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

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

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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9.15. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem część 80, w tym: 2 966,3 1 819,0 1 886,1 63,6 103,7 

1. dział 750 - Administracja 
publiczna 2 966,3 1 819,0 1 886,1 63,6 103,7 

1.1. Rozdział 75015 – Regionalne 
izby obrachunkowe 2 966,3 1 819,0 1 886,1 63,6 103,7 

1.1.1. 

§ 0570 - Wpływy z tytułu 
grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób 
fizycznych 43,3 12,0 15,6 36,0 130,0 

1.1.2. 

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

1.1.3. 

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat 
i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 0,4 2,0 2,3 575,0 115,0 

1.1.4. 

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

1.1.5. § 0690 - Wpływy z różnych 
opłat 196,2 180,0 186,6 95,1 103,7 

1.1.6. 

0750 - Wpływy z najmu 
i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 93,6 108,0 137,7 147,1 127,5 

1.1.7. 0830 - Wpływy z usług 2 556,4 1 479,0 1 345,7 52,6 91,0 

1.1.8. 0870 - Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 50,5 13,0 12,3 24,4 94,6 

1.1.9. § 0920 - Wpływy z pozostałych 
odsetek 9,1 9,0 10,0 109,9 111,1 

1.1.10. 
§ 0940 - Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 6,8 8,0 30,3 445,6 378,8 

1.1.11. 
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających 
z umów 1,7 0,0 133,8 7870,6 - 

1.1.12. § 0970 - Wpływy z różnych 
dochodów 5,2 8,0 11,7 225,0 146,3 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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9.16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW PRZEZ REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

W 2020 R. 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 

5;3 5;4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Białymstoku 144,1 87,0 127,0 88,13 145,98 

2. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Bydgoszczy 148,5 130,0 131,2 88,35 100,92 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Gdańsku 185,3 167,0 170,1 91,80 101,86 

4. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach 176,7 75,0 46,6 26,37 62,13 

5. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach 241,0 80,0 69,1 28,67 86,38 

6. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie 150,2 86,0 82,4 54,86 95,81 

7. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Lublinie 118,9 93,0 57,4 48,28 61,72 

8. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Łodzi 146,7 127,0 142,2 96,93 111,97 

9. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Olsztynie 138,6 161,0 64,0 46,18 39,75 

10. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Opolu 282,6 191,0 209,2 74,03 109,53 

11. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu 392,2 181,0 145,4 37,07 80,33 

12. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Rzeszowie 91,9 55,0 81,6 88,79 148,36 

13. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie 25,5 34,0 56,8 222,75 167,06 

14. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie 204,7 138,0 296,5 144,85 214,86 

15. Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu 288,3 156,0 164,8 57,16 105,64 

16. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Zielonej Górze 231,2 58,0 41,8 18,08 72,07 

Ogółem 2 966,3 1 819,0 1 886,1 63,58 103,69 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznych sprawozdań Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

Dane z tabeli mogą się nie sumować na kwoty ogółem, co wynika z zaokrągleń kwot. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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9.17. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

Lp. Wyszczególnienie*  

2019 2020 

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

w tym 
nie-
wy-

gasa-
jące 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część 80, w tym: 129 479,9 133 246,0 132 149,0 132 059,8  0,0 102,0 99,1 99,9 

1. Dział 750 - Administracja 
publiczna 129 479,9 133 246,0 132 149,0 132 059,8  0,0 102,0 99,1 99,9 

1.1. 
Rozdział 75015  
- Regionalne izby 
obrachunkowe, w tym: 129 479,9 133 246,0 132 149,0 132 059,8  0,0 102,0 99,1 99,9 

1.1.1. 
§ 3020 - Wydatki osobowe 
niezaliczone 
do wynagrodzeń 160,8 112,0 119,6 118,8 0,0  73,9 106,1 99,3 

1.1.2. § 3030 - Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 10,1 22,0 5,6 5,6 0,0  55,4 25,5 100,0 

1.1.3. § 4000 - Grupa wydatków 
bieżących jednostki 0,0 10 788,0 13 550,8 0,0 0,0  -  0,0 0,0 

1.1.4. § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 79 497,1 84 058,0 83 072,2 83 071,2  0,0 104,5 98,8 100,0 

1,1,5. § 4019 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 0,0 0,0 9,1 9,1 0,0 - - 100,0 

1.1.6. § 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 5 701,4 6 722,0 5 877,7 5 875,7 0,0  103,1 87,4 100,0 

1.1.7. § 4110 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 13 807,7 14 837,0 14 494,8 14 492,1 0,0  105,0 97,7 100,0 

1.1.8. § 4119 - Składki na 
ubezpieczenia społeczne 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 - - 100,0 

1.1.9. § 4120 - Składki 
na Fundusz Pracy 1 347,1 1 955,0 1 456,7 1 456,0 0,0  108,1 74,5 100,0 

1.1.10. § 4129 - Składki 
na Fundusz Pracy 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 - - 50,0 

1.1.11. 

§ 4140 - Wpłaty 
na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 449,4 0,0 407,8 406,7 0,0  90,5 -  99,7 

1.1.12. § 4170 - Wynagrodzenia 
bezosobowe 3 942,9 4 671,0 4 362,5 4 361,0 0,0  110,6 93,4 100,0 

1.1.13. § 4210 - Zakup materiałów 
i wyposażenia 3 513,0 0,0 0,0 4 978,9 0,0  141,7 -  -  

1.1.14. § 4219 - Zakup materiałów 
i wyposażenia 0,0 0,0 0,0 153,7 0,0 - - - 

1.1.15. § 4220 - Zakup środków 
żywności 38,5 0,0 0,0 27,1 0,0  70,4 -  -  

1.1.16. § 4260 - Zakup energii 1 239,6 0,0 0,0 1 314,8 0,0  106,1 -  -  

1.1.17. § 4270 - Zakup usług 
remontowych 1 955,3 785,0 975,4 973,8 0,0  49,8 124,1 99,8 

1.1.18. § 4280 - Zakup usług 
zdrowotnych 79,5 0,0 0,0 61,0 0,0  76,7 -  -  

1.1.19. § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 4 610,5 0,0 0,0 4 313,0 0,0  93,5 -  -  

1.1.20. 
§ 4360 - Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 543,4 0,0 0,0 521,0  0,0 95,9 -  -  

1.1.21. 
§ 4390 - Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 61,1 0,0 0,0 81,2 0,0  132,9 -  -  

1.1.22. 

§ 4400 - Opłaty 
za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 2 200,8 0,0 0,0 2233,2 0,0  101,5 -  -  

1.1.23. § 4410 - Podróże służbowe 
krajowe 3 000,2 3 147,0 1 949,9 1 944,6 0,0  64,8 61,8 99,7 

1.1.24. § 4420 - Podróże służbowe 
zagraniczne 16,2 67,0 1,5 1,5 0,0  9,3 2,2 100,0 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.25. § 4430 - Różne opłaty 
i składki 261,5 308,0 265,0 264,9 0,0  101,3 86,0 100,0 

1.1.26. 
§ 4440 - Odpisy 
na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 1 675,7 2 211,0 2 048,4 2 047,9 0,0  122,2 92,6 100,0 

1.1.27. § 4480 - Podatek 
od nieruchomości 168,1 236,0 173,4 173,3 0,0  103,1 73,4 99,9 

1.1.28. § 4510 - Opłaty na rzecz 
budżetu państwa 61,0 71,0 63,0 62,9 0,0  103,1 88,6 99,8 

1.1.29. 
§ 4520 - Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 116,5 144,0 113,9 113,7 0,0  97,6 79,0 99,8 

1.1.30. 
§ 4540 - Składki 
do organizacji 
międzynarodowych 43,1 49,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 - 

1.1.31. 
§ 4610 - Koszty 
postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 4,8 0,0 7,2 7,2 0,0  150,0  - 100,0 

1.1.32. 

§ 4700 - Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 524,1 592,0 171,9 171,4 0,0  32,7 29,0 99,7 

1.1.33. 
§ 6050 - Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 278,9 1 148,0 207,0 205,9 0,0  73,8 17,9 99,5 

1.1.34. 
§ 6059 - Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 2 635,2 0,0 1 535,0 1 520,5 0,0  57,7 -  99,1 

1.1.35. 
§ 6060 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 1 536,5 1 323,0 1 033,8 1 029,7 0,0  67,0 77,8 99,6 

1.1.36. 
§ 6069 - Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 0,0 0,0 60,0 58,6 0,0 - - 97,7 
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9.18. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE 

W 2020 R. 

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

Dane z tabeli mogą się nie sumować na kwoty ogółem, co wynika z zaokrągleń kwot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Białymstoku 6 093,6 6 237,7 6 237,0 102,35 99,99 

2. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Bydgoszczy 7 614,7 7 738,2 7 738,0 101,62 100,00 

3. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Gdańsku 6 366,2 6 492,2 6 492,2 101,98 100,00 

4. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach 9 250,9 9 494,5 9 493,1 102,62 99,99 

5. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach 5 199,2 5 307,9 5 307,2 102,08 99,99 

6. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie 8 569,9 8 829,3 8 825,1 102,98 99,95 

7. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Lublinie 9 082,7 9 352,4 9 351,4 102,96 99,99 

8. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Łodzi 11 509,2 11 449,3 11 400,9 99,06 99,58 

9. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Olsztynie 6 083,3 6 188,7 6 186,9 101,70 99,97 

10. Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Opolu 4 423,5 4 446,4 4 422,3 99,97 99,46 

11. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu 11 350,1 11 631,6 11 628,3 102,45 99,97 

12. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Rzeszowie 7 537,0 7 835,2 7 835,2 103,96 100,00 

13. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie 6 551,4 6 707,4 6 704,0 102,33 99,95 

14. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie 15 587,2 16 143,3 16 143,3 103,57 100,00 

15. Regionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu 9 427,0 9 395,9 9 395,9 99,67 100,00 

16. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Zielonej Górze 4 834,2 4 899,0 4 899,0 101,34 100,00 

Ogółem 129 479,9 132 149,0 132 059,8 101,99 99,93 
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9.19. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY 

OBRACHUNKOWE 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-70 zweryfikowanych przez NIK. 
1) Zgodnie z przepisami § 17 pkt 12 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa stanowiącej 

załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 
wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych, uposażeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – wydatków 
klasyfikowanych w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego. Nie uwzględnia się 
wypłat wynagrodzeń finansowanych z PFRON oraz Funduszu Pracy. 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej(załącznik 34, § 17 pkt 7).  
4) W 2020 r. dla etatowych członków kolegiów RIO obowiązywał status zatrudnienia 11, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej62. W 2019 r. dla tej grupy pracowników obowiązywał status zatrudnienia 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62  Dz. U. poz. 1996. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 
tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 1 217 85 192,6 5 833,5 1 191 89 634,4 6 271,6 107,5 

1. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 1 217 85 192,6 5 833,5 1 191 89 634,4 6 271,6 107,5 

1.1. 
Rozdział 75015  
– Regionalne izby 
obrachunkowe 1 217 85 192,6 5 833,5 1 191 89 634,4 6 271,6 107,5 

1.1.1. 

Osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń, 
status zatrudnienia 
(01) 1 026 64 166,7 5 211,7 998 67 260,3 5 616,3 107,8 

1.1.2. 

Etatowi 
członkowie 
kolegiów RIO, 
status 
zatrudnienia4) (11) 191 21 025,9 9 173,6 193 22 374,1 9 660,7 105,3 
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9.20. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 80 – REGIONALNE IZBY 

OBRACHUNKOWE 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej po weryfikacji. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
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: 2 364,7 0 5 550,0 5 457,9 230,8 - 98,3 
1. Dział 750 - Administracja 

publiczna 2 364,7 0 5 550,0 5 457,9 230,8 - 98,3 
1.1. Rozdział 75015  

– Regionalne izby 
oprachunkowe 2 364,7 0 5 550,0 5 457,9 230,8 - 98,3 

1.1.1. Umowa Partnerstwa  
2014–2020 2 364,7 0 5 550,0 5 457,9 230,8 - 98,3 

1.1.1.1. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata  
2014–2020 (RPO10.2020) 2 364,7 0 5 550,0 5 457,9 230,8 - 98,3 
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9.21. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
8. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
13. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
14. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowyc 
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