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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 34 – Rozwój regionalny jest od 6 października 2020 r. 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Minister). Poprzednio, 
w okresie od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r., dysponentem 
części 34 był Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Budżet części 34 realizowany był przez dysponenta głównego i dwóch 
dysponentów III stopnia, tj. Dyrektora Generalnego Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej (MFiPR lub Ministerstwo) oraz Dyrektora Centrum 
Projektów Europejskich (CPE). 

Minister w 2020 r. pełnił m.in. następujące funkcje: 

1) w ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020 (UP 2014–2020): 
a)  Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP),  
b)  Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO),  
c) Instytucji Zarządzającej (IZ) programami operacyjnymi:  

– Infrastruktura i Środowisko (POIŚ),  
– Inteligentny Rozwój (POIR),  
– Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),  
– Polska Wschodnia (POPW),  
– Polska Cyfrowa (POPC),  
– Pomoc Techniczna (POPT),  

d) Instytucji Zarządzającej trzema programami Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej (EWT) i dwoma programami Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (EIS); 

2) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 
– Krajowego Punktu Kontaktowego. 

W ramach części 34 finansowano, zgodnie z art. 23a ustawy z 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej2, m.in. zadania z zakresu: 

• programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności 
opracowywania projektów strategii rozwoju; 

• programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również 
politykę miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo; 

• opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno- 
-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju oraz planów 
rozwojowych, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków 
rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych; 

• zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, 
z wyjątkiem programów zarządzanych przez: zarządy województw, 
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego; 

• koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych 
programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień 
programowych, a także monitorowania i oceny przebiegu ich 
wykonywania. 

W 2020 r. w części 34 dochody wyniosły 45 190,0 tys. zł (0,01% dochodów 
budżetu państwa), z czego 44 998,4 tys. zł (99,6% dochodów w części) 
stanowiły dochody zrealizowane przez kontrolowaną jednostkę.  

 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej: ufp. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, 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 34 – Rozwój 
regionalny. 

Zakres kontroli 
- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich,  
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 
- wykorzystanie środków  
z Perspektywy Finansowej 
2014–2020, 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1, 
w tym: 
a) nadzór nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek, 
b) nadzór nad 
wykorzystaniem  
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 34  
– Rozwój regionalny. 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27  
z wykonania planu 
dochodów budżetowych  
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostka kontrolowana 
Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej 
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Wydatki budżetu państwa w części 34 zrealizowano w wysokości 
2 042 702,7 tys. zł3, co stanowiło 0,4% wydatków budżetu państwa. Wydatki 
kontrolowanej jednostki wyniosły 2 015 557,2 tys. zł, co stanowiło 98,7% 
wydatków w części. 

Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 27 991 100,3 tys. zł 
(co stanowiło 34,6 % całości wydatków budżetu środków europejskich), 
z czego wydatki kontrolowanej jednostki wyniosły 27 928 022,3 tys. zł  
(tj. 99,8% wydatków w części). 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
3  W tym 10 660,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 34 – Rozwój regionalny. 
W wyniku kontroli 17,7% zrealizowanych w części 34 wydatków budżetu 
państwa i 19,0% budżetu środków europejskich stwierdzono, że zostały one 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ufp i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
Dysponent części 34, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował rzetelny 
nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 34. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 34 – Rozwój 
regionalny oraz sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia 
(Ministerstwa) i dysponenta głównego:  
- 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 

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).  
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 34 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(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 budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań 
dysponenta III stopnia. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym.  
Działania zarządcze i koordynujące Ministra pozwoliły na zakontraktowanie 
i wykorzystanie dostępnych środków Perspektywy Finansowej 2014–2020 
na zaplanowanym poziomie, a osiągnięty poziom certyfikacji pozwolił na 
uniknięcie automatycznego anulowania zobowiązań (zasada n+3) na koniec 
2020 r. oraz ryzyka utraty środków w roku 2021.  
Minister sprawował właściwy nadzór nad wydatkowaniem środków UE 
ujętych m.in. w załącznikach nr 15 i 16 do ustawy budżetowej na rok 2020, 
dokonał alokacji środków z rezerwy celowej pomiędzy poszczególne 
programy operacyjne, a wnioski dysponentów części budżetowych 
o uruchomienie środków z rezerw były rzetelnie analizowane. W 2020 r. 
podjął także działania, w tym legislacyjne, w celu pozyskania środków na 
działania i inwestycje przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19. 
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 34  
– Rozwój regionalny przedstawiona została w załączniku nr 6.2 do niniejszej 
informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r.  
w części 34 – Rozwój 
regionalny  
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 34  
– ROZWÓJ REGIONALNY 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 34 – Rozwój regionalny została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

W ustawie budżetowej5 dochody budżetu państwa w części 34 zostały zaplanowane w kwocie 
30 096,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 45 190,0 tys. zł, głównie z tytułu wpływów 
z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur (21 852,7 tys. zł) oraz ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji i płatności (11 088,2 tys. zł). W porównaniu do 2019 r. dochody były niższe o 8,0%.  

Zestawienie dochodów budżetowych w części 34 zostało przedstawione w załączniku nr 6.3 do 
informacji. 

Na koniec 2020 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w części 
34, wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 59 326,8 tys. zł, w tym zaległości wynosiły 
57 760,3 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. należności były wyższe o 25 391,8 tys. zł, a zaległości netto 
wyższe o 25 229,8 tys. zł. Wzrost zaległości wynikał głównie z naliczenia odsetek od należności za 
2020 r. dotyczących programów POIR, POIG, POWER, POKL i EQUAL (17 990,0 tys. zł), należności 
dotyczących nieprawidłowości oraz wydatków niekwalifikowanych dotyczących POIG 
(6 068,0 tys. zł). 

3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 34 zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 2 042 702,7 tys. zł6, 
co stanowiło 93,2% planu po zmianach (2 190 679,1 tys. zł). W porównaniu do roku 2019 nastąpił 
wzrost wydatków o 47 867,6 tys. zł, tj. o 2,4%. 

Z przyznanych w części 34 środków z rezerwy celowej budżetu państwa (237 391,2 tys. zł) 
wykorzystano 214 155,8 tys. zł, tj. 90,2%. Główną przyczyną niepełnego wykorzystania środków 
były problemy w realizacji projektów w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19 
powodujące m.in. zawieszenie działalności projektowej przez wnioskodawców, odstąpienie od 
składania wniosków o dofinansowania, wstrzymanie realizacji działań wynikających z zawartych 
umów, opóźnienia w harmonogramach realizowanych projektów. W wyniku badania wykorzystania 
środków przeniesionych z rezerwy celowej w kwocie 33 191,3 tys. zł, (tj. 14,0% środków z rezerwy 
celowej w budżecie części 34) ustalono, że wydatkowano je w kwocie 33 108,5 tys. zł (tj. 99,8% planu 
po zmianach) zgodnie z przepisami ufp na cel, na jaki rezerwa została utworzona, tj. na: dotację dla 
ARiMR na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich, sfinansowanie wynagrodzeń w związku 
z realizacją w ramach POPT projektu pn. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w 2020 r., sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 25 urzędników służby cywilnej mianowanych w MFiPR 
z dniem 1 grudnia 2019 r. 

Z przyznanych w części 34 środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 435,6 tys. zł, wykorzystano 
1 420,2 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach. W wyniku badania wykorzystania przez dysponenta 
III stopnia oraz dysponenta głównego środków z rezerwy ogólnej stwierdzono, że została ona 

                                                           
5  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.), dalej: ustawa budżetowa na rok 2020. 
6  W tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. – 10 660,5 tys. zł. 



Wyniki kontroli 

8 
 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na dotację dla ARiMR na pomoc kołom gospodyń wiejskich 
oraz na sfinansowanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.  

Minister, w związku z nadmiarem posiadanych środków, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 2 ufp, podjął siedem decyzji o blokadzie wydatków w budżecie państwa na łączną kwotę 
53 720,6 tys. zł. Kontrola decyzji na kwotę 11 319,0 tys. zł, tj. 21% wartości dokonanych blokad 
wykazała, że dokonano ich niezwłocznie po ustaleniu, że środki nie zostaną wykorzystane do końca 
roku budżetowego. Minister właściwy ds. finansów publicznych dokonał zmian w budżecie państwa 
na rok 2020 zmniejszając pierwotnie zaplanowane wydatki w części 34 o kwotę dokonanych 
wcześniej blokad. 

Ponadto, na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych7, Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o blokadzie 
wydatków w części 34 na kwotę 2 898,0 tys. zł. 

Wydatki budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 284 051,4 tys. zł8, 
co stanowiło 87,1% planu po zmianach (326 145,3 tys. zł). W porównaniu do wydatków 
zrealizowanych w 2019 r. (315 250,5 tys. zł), zmniejszyły się one o 31 199,1 tys. zł, tj. o 9,9%. Niższe 
wykonanie wydatków wynikało głównie ze zmniejszenia wydatków płacowych w związku 
z korzystaniem przez pracowników, w czasie epidemii COVID-19, z finansowanych przez ZUS 
zasiłków z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich, kwarantanny oraz opieki nad dziećmi. 

Zestawienie wydatków budżetu państwa w 2020 r., według klasyfikacji budżetowej, przedstawione 
zostało w załączniku nr 6.4 do niniejszej informacji. 

W układzie rodzajowym (grup paragrafów wydatków) wydatki w części 34 przedstawiały się 
następująco. 

Na dotacje celowe (bez dotacji uwzględnionych w wydatkach majątkowych) wydatkowano kwotę 
1 273 685,5 tys. zł, tj. 62,4% wydatków w części i 92,9% planu po zmianach. Wydatki te były niższe 
o 21 555,8 tys. zł, tj. o 1,7% niż w 2019 r. (1 295 241,3 tys. zł). Dotacje przekazano m.in. na realizację: 
RPO, POWER, POIR oraz projektów w ramach POPT, NMF i MF EOG, a także finansowanie pomocy dla 
kół gospodyń wiejskich. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 059,9 tys. zł (0,05% wydatków w części), 
co stanowiło 80,0% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. wydatki te były niższe o 102,4 tys. zł, 
tj. o 8,8%. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie dodatków zagranicznych dla członków służby 
zagranicznej wykonujących obowiązki w Wydziale Polityki Regionalnej i Spójności w Brukseli, 
refundacji wydatków na okulary, zakupy odzieży ochronnej, odpraw z tytułu wygaśnięcia oraz 
rozwiązania stosunku pracy. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 249 518,9 tys. zł9 (12,2% wydatków w części), 
co stanowiło 91,2% planu po zmianach. Były one niższe niż w 2019 r. o 40 177,5 tys. zł, tj. o 13,9%. 
Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń (157 990,9 tys. zł, co stanowiło 91,4% limitu wydatków na wynagrodzenia) oraz na 
zakupy towarów i usług (62 999,0 tys. zł, tj. 85,4% planu po zmianach). 

Niższy niż planowano poziom wydatków bieżących związany był z ich ograniczeniem w związku 
z pandemią COVID-19. M.in. ograniczono lub zrezygnowano z delegacji krajowych i zagranicznych 
oraz organizacji szkoleń, a także zmniejszono zakupy artykułów biurowych z powodu pracy zdalnej. 

Wydatki na wynagrodzenia w 2020 r. w części 34 wyniosły 134 375,7 tys. zł, tj. 91,6% planu 
po zmianach (według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach). Przeciętne 
zatrudnienie w 2020 r. w części 34 wyniosło 1 224 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty) i było 
wyższe od przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. o 20 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 
jednego pełnozatrudnionego w 2020 r. wyniosło 9 130,28 zł, tj. 128,82 zł mniej niż w 2019 r. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2020 r. zostały przedstawione w załączniku nr 6.5 do 
informacji. 

                                                           
7  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
8  W tym 10 660,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
9  W tym 7 920,0 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
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Wydatki majątkowe wyniosły 518 438,4 tys. zł10 (25,4% wydatków w części 34), co stanowiło 
95,1% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. wydatki te były wyższe o 109 703,2 tys. zł,  
tj. o 26,8%. W ramach tej grupy wydatkowano: 

• na dotacje celowe: 508 621,6 tys. zł, 
• na zakupy inwestycyjne: 6 176,6 tys. zł, 
• na inwestycje: 3 640,2 tys. zł11. 

Na wyższy niż w 2019 r. poziom wydatków majątkowych wpływ miało głównie przyśpieszenie 
realizowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i wysokość 
ponoszonych w tym zakresie wydatków.  

Wydatki majątkowe w Ministerstwie (dysponent III stopnia) dotyczyły ośmiu zadań i zostały 
zrealizowane w kwocie 9 659,8 tys. zł (w tym 2 740,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły 
z końcem 2020 r.), tj. 78,4% planu po zmianach. Niepełna realizacja wydatków majątkowych 
wynikała głównie z przesunięcia na lata następne części zadań związanych z instalacją centralnej 
klimatyzacji i termomodernizacją budynku Ministerstwa, opóźnień w budowie podsystemu 
monitorowania EFS, a także z opóźnień legislacyjnych po stronie Komisji Europejskiej skutkujących 
brakiem możliwości zlecania prac dotyczących budowy, rozwoju i wdrożenia systemów 
informatycznych do obsługi Perspektywy Finansowej 2021-2027. Wydatki zostały przeznaczone 
m.in. na remont elewacji budynku Ministerstwa, projekt dokumentacji przeciwpożarowej, zakup 
systemu do pracy zdalnej oraz sprzętu do wideokonferencji, zakup urządzeń i utrzymanie 
infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa. 

Zobowiązania w części 34 na koniec 2020 r. wyniosły 13 815,0 tys. zł i były wyższe o 8,1% niż 
kwota zobowiązań na koniec 2019 r. Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także zobowiązań wynikających z rozliczeń 
przypadających na koniec roku (faktury dotyczące 2020 r. z terminem płatności w 2021 r.). 
Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. nie wystąpiły. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków budżetu państwa 
w kwocie 360 906,6 tys. zł, tj. 17,7% wydatków budżetu państwa poniesionych w 2020 r. w części 34. 

Kontrola prawidłowości udzielania oraz rozliczania siedmiu dotacji celowych w kwocie 
336 916,4 tys. zł (tj. 19,6% wydatków na dotacje w części 34) wykazała, że przekazywanie 
i rozliczenie dotacji następowało zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach.  
Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa (w tym 
prawidłowość wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12) w kwocie 23 990,2 tys. zł (wydatki 
bieżące – 20 540,1 tys. zł i majątkowe 3 450,1 tys. zł). Badana próba stanowiła 8,4% wydatków 
budżetu państwa w Ministerstwie (dysponent III stopnia) i 1,2% wydatków budżetu państwa 
w części 34 – Rozwój regionalny. Próbę wydatków w kwocie 11 277,3 tys. zł wylosowano metodą 
monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) oraz uzupełniono 
doborem celowym (według osądu kontrolera) o 12 712,9 tys. zł.  

W ramach powyższej próby wydatków prawidłowość stosowania procedur realizacji zamówień 
publicznych badano w odniesieniu do jednego postępowania (o wartości 767,5 tys. zł) 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego oraz dwóch 
postępowań o łącznej wartości 182,0 tys. zł prowadzonych bez zastosowania tej ustawy.  

Badanie wykazało, że wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym jednostki oraz 
umowami, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W wyniku badania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono 
naruszeń ustawy Pzp oraz wewnętrznych regulacji. 

Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., NIK sformułowała wniosek pokontrolny 
dotyczący wysyłania zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej 144 000 euro 
w trybie z wolnej ręki, w terminie określonym w art. 67 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ Ministerstwo 
w 2020 r. nie wszczęło takich postępowań, sprawdzenie realizacji wniosku było niemożliwe. 

                                                           
10  W tym 2 740,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
11  W tym 2 740,5 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
12 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: ustawa Pzp. Uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W 2020 r. w części 34 zrealizowano wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 
27 991 100,3 tys. zł, co stanowiło 94,4% planu po zmianach (29 642 045,6 tys. zł). W porównaniu do 
roku 2019 wydatki wzrosły o 3 477 001,5 tys. zł, tj. o 14,2%. Wydatki w kwocie 27 925 681,8 tys. zł 
(99,8% wydatków w części 34) stanowiły płatności dysponenta głównego na dotacje (głównie 
w ramach RPO, POIR, POWER). 

Wydatki budżetu środków europejskich w Ministerstwie (dysponent III stopnia) wyniosły 
2 340,5 tys. zł, co stanowiło 60,3% planu po zmianach (3 882,1 tys. zł). W porównaniu do wydatków 
zrealizowanych w 2019 r. wydatki Ministerstwa zmniejszyły się o 873,4 tys. zł, tj. o 27,2%. Przyczyną 
niepełnego wydatkowania środków było m.in. przesunięcie części zadań na kolejny rok w związku 
z wybuchem pandemii. 

Z przeniesionych do części 34 środków z rezerwy celowej budżetu środków europejskich 
wykorzystano kwotę 10 547 703,9 tys. zł, tj. 88,7% planu (11 887 256,1 tys. zł). Na niższy poziom 
wydatkowania tych środków wpływ miało głównie niższe niż zakładano wykorzystanie dotacji 
w ramach RPO oraz przesunięcie zadań związanych z termomodernizacją budynku Ministerstwa na 
kolejne lata. 

Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich w części 34, według klasyfikacji budżetowej 
oraz programów operacyjnych, przedstawiono w załączniku nr 6.6 do informacji. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji części wydatków ponoszonych z budżetu 
środków europejskich w kwocie 5 327 562,3 tys. zł, tj. 19,0% wydatków budżetu środków 
europejskich w części, z tego: 

• udzielanie upoważnień oraz rozliczanie płatności w ramach dotacji celowych w kwocie 
5 326 658,4 tys. zł (tj. 19,1% płatności na dotacje w części 34), wybranych do badania w ramach 
budżetu państwa, które finansowane były również z budżetu środków europejskich, 

• prawidłowość realizacji wydatków dysponenta III stopnia w kwocie 903,9 tys. zł, na podstawie 
próby wydatków poniesionych w 2020 r. w Ministerstwie, która stanowiła 38,9% wydatków 
dysponenta III stopnia (badaniem objęto pięć dowodów księgowych dobranych w sposób celowy 
z konta 227 – Rozliczenia wydatków z budżetu środków europejskich).  

Kontrola wykazała, że przekazywanie i rozliczenie płatności w ramach dotacji następowało zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Badanie próby wydatków poniesionych w Ministerstwie (dysponent 
III stopnia) wykazało, że dokonywano ich zgodnie z planem finansowym jednostki, umowami 
o dofinansowanie projektów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2020 r. przez 
dysponenta części 34 – Rozwój regionalny i sprawozdań jednostkowych Ministerstwa (dysponenta 
głównego i dysponenta III stopnia): 

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

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

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

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

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania 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 przez dysponenta części 34 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
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jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent III stopnia oraz dysponent główny) były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym13. 

W ramach części 34 dokonano korekty sprawozdań jednostkowych: 

• dysponenta III stopnia (Ministerstwa) – Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-N i Rb-BZ1, 
• dysponenta głównego części 34 – Rb-27, Rb-28 UE i Rb-N, 
• Centrum Projektów Europejskich – Rb-28 UE, Rb-28. 
Na podstawie otrzymanych korekt ww. sprawozdań, dysponent części 34, sporządził korektę 
sprawozdań łącznych Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 UE i Rb-N. 

Przyczyną dokonania korekt było m.in.:  

• Rb-27 – zaksięgowanie odsetek od zaległego wezwania, otrzymanie wyroku sądowego wraz 
z korektą naliczonych odsetek oraz przypisaną karą umowną; 

• Rb-28 – dostarczenie dowodów księgowych dotyczących operacji gospodarczych 2020 r. oraz 
zmiana klasyfikacji poniesionych wydatków wynikających z rozliczeń dotacji; 

• Rb-28 Programy – korekty kwalifikowalności wydatków oraz zmiana klasyfikacji poniesionych 
wydatków wynikających z rozliczeń dotacji; 

• Rb-28UE – otrzymanie informacji z BGK dotyczącej dokonanych korekt zwrotów dotacji; 
• Rb-N – otrzymanie zaległego wezwania beneficjenta do zwrotu należności. 

3.4. INNE USTALENIA KONTROLI 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. kontrola 
zakładała sprawdzenie poziomu wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi. 
 

 

Kontraktacja i certyfikacja wydatków 

Od początku realizacji Perspektywy Finansowej 2014–2020 do końca 2020 r. zawarto 
z beneficjentami umowy o dofinansowanie na kwotę wydatków ogółem 514 188 576,0 tys. zł14, 
w tym środki Unii Europejskiej – 312 746 714,0 tys. zł, co stanowiło 91,6% alokacji, tj. całkowitej 
kwoty środków unijnych przewidzianych do wydania przez Polskę w latach 2014–202015. Poziom 
kontraktacji w programach operacyjnych, w odniesieniu do dostępnej alokacji, wzrósł o 8,5 punktów 
procentowych w porównaniu do danych osiągniętych na koniec 2019 r. 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych certyfikowana przez Instytucje Certyfikujące do 
Komisji Europejskiej do końca 2020 r. wyniosła 223 140 394,0 tys. zł, w tym dofinansowanie UE  
– 193 167 226,0 tys. zł, co stanowiło 56,6% alokacji na lata 2014–202016. W porównaniu do danych 
na koniec 2019 r. poziom certyfikacji wzrósł o 15,6 punktów procentowych. 

W programach operacyjnych EWT zawarto umowy o dofinansowanie projektu na kwotę ogółem 
414 110,0 tys. euro, w tym kwota dofinansowania UE wyniosła 336 912,0 tys. euro, co stanowiło 
101,6% alokacji na lata 2014–2020. W porównaniu do 2019 r. poziom kontraktacji wzrósł 
o 8,4 punkty procentowe. Certyfikacja w programach EWT w części UE wyniosła 190 913,0 tys. euro, 

                                                           
13  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1564, ze zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), uchylone z dniem 1 stycznia 2021 r.; 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm.). 

14  Dane wygenerowane z systemu OBIEE w dniu 2 stycznia 2021 r., zaokrąglone do pełnych tys. zł/euro. Wykazana wartość 
podpisanych umów obejmuje również wartość decyzji o dofinansowaniu, natomiast dane te nie obejmują umów/decyzji 
anulowanych/wycofanych. 

15  Alokacja przeliczona z EUR na PLN po kursie średnim wyliczonym przez IK UP z ostatnich 12 średnich kursów KE do 
certyfikacji (średnia z 12 miesięcy tj. styczeń-grudzień 2020), tj. 1 EUR = 4,4416 PLN. 

16  Procentowe wykorzystanie alokacji wyliczone na podstawie danych z zestawienia IK Umowę Partnerstwa 
przedstawionych w tysiącach złotych. 
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co stanowiło 57,6% alokacji, tj. nastąpił wzrost o 15,7 punktów procentowych w porównaniu do 
2019 r. 

Zasada automatycznego anulowania zobowiązań (zasada n+3) 

Alokacja dla każdego państwa członkowskiego jest przyznawana w ratach w każdym z siedmiu lat 
perspektywy finansowej. Roczne kwoty zobowiązań traktować należy jako maksymalne limity 
środków, jakie KE zobowiązuje się przekazać państwom członkowskim do końca poszczególnych lat. 
Termin wykorzystania zobowiązań precyzuje art. 136 rozporządzenia 1303/201317, ustanawiający 
tzw. zasadę n+3, zgodnie z którą kolejne roczne kwoty zobowiązań muszą zostać wykorzystane na 
płatności do 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie w ramach programu operacyjnego. Po upływie tego czasu, zgodnie z zasadą n+3, 
niewykorzystane środki przepadają.  

Na koniec 2020 r. we wszystkich krajowych i regionalnych programach operacyjnych cele określone 
zgodnie z zasadą n+3 zostały zrealizowane. Najniższy poziom wynoszący 131,5% celu osiągnięto 
w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a najwyższy 183,5% w RPO Województwa Opolskiego. 
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. wykonanie celu n+3 na 2021 r. (tj. na rok przed terminem) 
wyniosło średnio dla krajowych PO 128,6% (od 106,9 w POWER do 138,1% w POPT), natomiast dla 
RPO – 122,2% (od 99,1% w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 138,4% w RPO 
Województwa Opolskiego). Nie ma zatem ryzyka negatywnego zadziałania zasady n+3 także w 2021 r. 

Realizacja Planu certyfikacji środków do KE w 2020 r. w programach współfinansowanych 
z funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014–2020  

W przyjętym przez Radę Ministrów Planie certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2020 r. 
w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa  
2014–2020 (Plan certyfikacji) ustalono minimalny cel certyfikacji wydatków do KE w 2020 r. 
w kwocie 60 604 853,0 tys. zł. Miało to pozwolić na osiągnięcie na koniec 2020 r. skumulowanego 
poziomu 218 463 723,0 tys. zł wydatków certyfikowanych do KE.  

Według szacunków Ministerstwa, kwota ta miała umożliwić zawnioskowanie do KE o płatności ze 
środków UE w kwocie 43,3 mld euro18, co miało odpowiadać 56,0% alokacji wkładu UE na lata  
2014–2020. Dodatkowo w Planie certyfikacji założono, że na koniec 2020 r., w żadnym programie 
nie powinno być absorpcji alokacji na poziomie niższym niż 50%, oprócz RPO Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, dla którego poziom ten założono w wysokości ok. 49%.  

W trzech programach EWT zaplanowano w 2020 r. wydatki certyfikowane do KE w wysokości 
49 253,4 tys. euro, co miało pozwolić na osiągnięcie do końca 2020 r. skumulowanego poziomu 
wydatków certyfikowanych do KE w wysokości 209 122,4 tys. euro. 

Od początku wdrażania Perspektywy Finansowej 2014-2020 certyfikowano do KE 223 140 396,6 tys. zł, 
co stanowiło 102,1% kumulatywnego celu certyfikacji do końca 2020 r.  

W krajowych PO certyfikacja wyniosła 133 606 529,8 tys. zł, co stanowiło 102,3% planu 
(kumulatywnie). Planowanego poziomu nie osiągnięto w POWER (96,2% planu do końca 2020 r.). 
Najwyższy poziom certyfikacji osiągnięto w POIR – 110,4% planu. 

Plan certyfikacji (kumulatywnie) w RPO został zrealizowany na poziomie 89 533 866,8 tys. zł, 
co stanowiło 102,0% planu. Planowanego poziomu nie osiągnięto w trzech RPO Województw: 
Kujawsko-Pomorskiego (94,6%), Podkarpackiego (97,3%) i Podlaskiego (93,8%). Najwyższy poziom 
certyfikacji osiągnięto w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 109,8% planu. 

W ramach programów EWT certyfikowano wydatki w kwocie 227 018,2 tys. euro, co stanowiło 
108,6% planu (kumulatywnie). 

 

W 2020 r. wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w zakresie programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 
                                                           
17  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.). 

18  Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu kursu KE do certyfikacji na styczeń 2020 r., tj. 1 euro = 4,2567 zł. 
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oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa ogółem wyniosły 62 619 079,6 tys. zł19, 
co stanowiło 95,6% planu po zmianach (z tego: z budżetu środków europejskich wydatkowano 
łącznie 57 628 472,5 tys. zł oraz z budżetu państwa 4 990 607,1 tys. zł), w tym w ramach: 

• Perspektywy Finansowej 2014–2020 – 62 469 892,9 tys. zł, tj. 95,6% planu po zmianach; 
• EFTA 2014–2021 – 145 275,2 tys. zł, tj. 72,7% planu po zmianach; 
• Perspektywy Finansowej 2007-2013 – 560,3 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach; 
• EFTA 2009–2014 – 3 351,2 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. 

Na realizację wydatków Perspektywy Finansowej 2014–2020 w kwocie niższej niż zaplanowano 
wpływ miała głównie niższa realizacja wydatków w RPO, która spowodowana była epidemią COVID-19. 
Sytuacja epidemiczna wpłynęła na opóźnienia w realizacji projektów unijnych, a także na opóźnienia 
w uruchamianiu kolejnych naborów, angażujących wolne środki.  

Zrealizowanie budżetu w ramach programów z udziałem państw EFTA 2014–2021 na niskim 
poziomie 72,7% planu wynikało w głównej mierze z ograniczeń w przemieszczaniu się pomiędzy 
krajami, co zostało wywołane pandemią COVID-19. Ponadto, wpływ miała rezygnacja części 
beneficjentów/operatorów z podejmowania inicjatyw lub w przypadku podpisania umów zmiana 
harmonogramów realizacji zadań. Niepełna realizacja planu wydatków spowodowana była również 
trudnościami związanymi z przeprowadzaniem naborów/konkursów na indywidualne projekty, 
koniecznością dostosowania w krótkim czasie do ogłaszanych restrykcji, wydłużeniem procesów 
oceny projektów czy podpisywania umów, a także problemami w realizacji projektów przez 
beneficjentów (konieczność modyfikacji harmonogramów, wydłużanie realizacji niektórych działań, 
przesunięcia działań informacyjno-promocyjnych). 

Przyjęty w załączniku nr 16 do ustawy budżetowej na rok 2020 łączny limit zobowiązań (ogółem 
wkład publiczny) wynoszący kumulatywnie 405 515 397,0 tys. zł został zrealizowany na poziomie 
94,6% (383 690 113,0 tys. zł), z tego limit zobowiązań w zakresie środków europejskich w łącznej 
kwocie 347 125 763,0 tys. zł zrealizowano na poziomie 95,1% (330 222 578,0 tys. zł)20. 

W zakresie realizacji limitów wydatków21 na 2020 r. stwierdzono, że zostały zrealizowane na 
poziomach: od 29,0% w NMF do 141,0% w POIR (w zakresie środków europejskich) i od 19,0% 
w POIR do 119,0% w POPW (w zakresie środków budżetu państwa). 

Zdaniem Ministerstwa, nie występuje istotne ryzyko niepełnej realizacji zobowiązań i wydatków. 
Twierdzenie to oparte zostało na danych dotyczących postępu finansowego w realizacji programów 
2014-2020. Do końca 2020 r. w programach tych zawarto umowy obejmujące 92% alokacji środków 
UE oraz certyfikowano wydatki na poziomie 58% alokacji. Tym samym w zakresie certyfikacji we 
wszystkich programach cel wynikający z zasady n+3 dla 2020 r. został zrealizowany z nadwyżką. 
IZ/IK na bieżąco monitorują postęp finansowy w programach, podejmując kroki mające na celu 
maksymalizację kontraktacji i przyspieszenie wydatkowania środków. Podstawowym narzędziem 
monitoringu w tym obszarze w zakresie wszystkich programów są cele certyfikacji przekazywane 
do Komisji Europejskiej.  

Zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania 
przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla 
programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem 
tych środków z części 83, poz. 8, 98 i 9922 (Procedura), Minister dokonał alokacji środków z rezerwy 
celowej pomiędzy poszczególne programy operacyjne. Przyznana kwota alokacji środków z rezerwy 
celowej wyniosła po zmianach 26 976 510,0 tys. zł, z czego w ramach budżetu środków europejskich: 
poz. 98 – 24 998 663,0 tys. zł, poz. 99 – 30 485,0 tys. zł i w ramach budżetu państwa: poz. 8  
– 1 947 362,0 tys. zł. 

                                                           
19  Dane dotyczące wykonania wydatków na programy w układzie załącznika nr 15 do ustawy budżetowej na rok 2020. 
20  Dane na podstawie sporządzonej przez DBR informacji dotyczącej wykonania limitów zobowiązań i wydatków w układzie 

załącznika nr 16 do ustawy budżetowej. 
21  Odniesiono do rzeczywistego wykonania wydatków w roku 2020 wykazanego w załączniku 15 do ustawy budżetowej na 

rok 2020. 
22  Procedura podpisana 18 maja 2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Poprzednio obowiązywała 

procedura zaakceptowana 25 stycznia 2019 r. przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.  
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W 2020 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów uruchomiono z rezerwy celowej środki 
w wysokości 19 774 375,3 tys. zł, a wydatkowano 18 136 027,4 tys. zł23, tj. 91,7% kwoty ujętej 
w decyzjach oraz 67,2% alokacji. Z tego: 
• w ramach budżetu środków europejskich wydatkowano: w poz. 98 – 17 006 605,4 tys. zł, co 

stanowiło 91,5% kwoty ujętej w decyzjach i 68,0% alokacji, natomiast w poz. 99 – 4 991,4 tys. zł, 
tj. 75,0% kwoty ujętej w decyzjach i 16,4% alokacji; 

• w ramach budżetu państwa wydatkowano w poz. 8 kwotę 1 124 430,7 tys. zł, co stanowiło 
95,8% kwoty ujętej w decyzjach i 57,7% alokacji. 

Niższy niż zakładano poziom wykorzystania środków z rezerwy celowej wynikał m.in.: 

• w POPC z późniejszego niż planowano zawarcia porozumienia o dofinansowanie projektu; 
unieważnienia postępowania przetargowego; zastosowania przesunięć oszczędności w ramach 
części budżetowej zamiast planowanego uruchomienia rezerwy; odstąpienie od planowanej 
realizacji projektu;  

• w RPO z opóźnienia w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym 
zwłaszcza w przygotowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji; przedłużające się postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego poza założony przez beneficjentów harmonogram; 
oszczędności powstające na etapie przygotowania dokumentacji projektowej w stosunku do 
kosztorysów ze studium wykonalności projektu; przedłużające się procedury uzyskania 
odpowiednich zezwoleń i dokumentów dla projektów, zwłaszcza dla robót budowlanych; 
opóźnienia w realizacji projektu; oszczędności wynikających z wyboru najkorzystniejszej oferty; 
przedłużających się odbiorów i procedur przekazania do eksploatacji ze względu na wymagania 
administracyjne; uwzględnienia w kosztach nakładanych na wykonawców kar umownych 
z powodu nieterminowej lub nierzetelnej realizacji zamówienia; opóźnienia wynikającego 
z braku możliwości realizacji niektórych zadań ze względu na COVID-19. 

Zgodnie z art. 154 ust. 5 ufp, podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Szczegółowe badanie 12 spraw dotyczących 
uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98 – 11 wniosków, 
poz. 99 – jeden wniosek) prowadzonych w 2020 r. na łączną kwotę 3 930 246,1 tys. zł wykazało, że 
wnioski zostały złożone przez dysponentów poszczególnych części budżetowych i zweryfikowane 
przez Ministerstwo, zgodnie z przyjętą Procedurą. Ponadto, IZ przekazywały terminowo informacje 
miesięczne na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych w 2020 r. z rezerwy 
celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia miesiąca, za który składano informację. 

Zgodnie z art. 192 ust. 5 ufp, terminowo przekazywano do Ministra Finansów kwartalne prognozy 
płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W trakcie roku 
kwoty prognoz za poprzedni kwartał były każdorazowo aktualizowane przy składaniu prognoz na 
kolejny kwartał. Kwartalne prognozy opracowano m.in. na podstawie informacji uzyskanych od 
poszczególnych IZ krajowymi PO oraz IK RPO, po weryfikacji kwot zarówno przez IK Umowę 
Partnerstwa, jak i DBR. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego terminowo, zgodnie z art. 193 ust. 2 ufp, przedstawiał 
Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) informacje o wysokości zobowiązań wynikających 
z zawartych z beneficjentami umów w ramach poszczególnych programów, wysokości środków przekazanych 
beneficjentom i planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. Informacje takie, za I, II, III i IV 
kwartał 2020 r., zostały zaakceptowane przez SKRM. 

Realizacja celów finansowo-rzeczowych ustanowionych w ramach wykonania w programach 
operacyjnych PF 2014–2020 

W 2020 r. Minister na podstawie art. 14f ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju24, sporządził Sprawozdanie z realizacji Umowy Partnerstwa w 201925, dotyczące 
realizacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych w 2019 r. W wyniku przeglądu 
śródokresowego realizacji programów operacyjnych dokonanego w 2019 r. KE wydała decyzję 
przyznającą rezerwę wykonania 196 z 201 osi priorytetowych w ramach 21 programów 
operacyjnych. W sprawozdaniu tym podano, że w 2019 r. sukcesem w Polsce zakończyła się także 

                                                           
23  Dane dotyczące wykorzystania rezerwy celowej za 2020 r. przekazane przez DBR (informacja z 18 lutego 2021 r.). 
24  Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, ze zm. 
25  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/raporty/raporty-sprawozdania/sprawozdanie-z 

-postepow-we-wdrazaniu-umowy-partnerstwa-w-2019-r/ 
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realizacja zasady n+3. Odnotowano znaczący postęp finansowy w wydatkowaniu środków Polityki 
Spójności. Największy wzrost zakontraktowanych środków nastąpił dla działań dotyczących: 
• promowania dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem  

– wzrost o 17 punktów procentowych (poziom kontraktacji 81% w 2018 r., 98% w 2019 r.); 
• promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – wzrost 

o 16 punktów procentowych (poziom kontraktacji 66% w 2018 r., 82% w 2019 r.); 
• inwestowania w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe – wzrost o 15 punktów 

procentowych (poziom kontraktacji 67% w 2018 r., 82% w 2019 r.).  

W sprawozdaniu przedstawiono także postęp w realizacji wskaźników rezultatu strategicznego UP, 
ram wykonania, postęp w realizacji celów klimatycznych, opis wkładu UP w realizację strategii 
rozwoju, opis realizacji wymiaru terytorialnego interwencji w ramach UP, opis mechanizmów 
koordynacji i monitorowania, a także podsumowanie działań informacyjno-promocyjnych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 monitorowanie postępów 
realizacji celów wskaźników ram wykonania odbywa się w latach 2019–2021 w cyklach półrocznych. 
W 2020 r. monitorowanie postępów realizacji celów wskaźników ram wykonania prowadzono na 
podstawie informacji kwartalnych za II i IV kwartał przekazywanych przez IZ programami 
operacyjnymi. 

W krajowych PO wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 36 spośród 115 wskaźników w ramach wykonania 
osiągnęło przynajmniej 85% wartości celu końcowego na 2023 r.26 Najwyższy odsetek wskaźników, 
które osiągnęły w 2020 r. wartość docelową wystąpiło w POWER (24 z 48 wskaźników) oraz POPW 
(dwa z siedmiu wskaźników). Możliwe problemy z osiągnięciem wartości docelowej dla trzech 
wskaźników spośród 18 sygnalizowała Instytucja Zarządzająca POIR.  

W RPO w odniesieniu do celów wyznaczonych na 2020 r. 341 spośród 489 wskaźników osiągnęło lub 
przekroczyło cel ustanowiony przez IZ na koniec roku. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 
422 wskaźniki osiągnęły co najmniej 85% celu 2020 r., natomiast w odniesieniu do celów końcowych 
na 2023 r. 173 wskaźniki przekroczyły wartość 85% celu końcowego, z tego 115 wskaźników 
produktu osiągnęło już w pełni wartość docelową. 

W zakresie efektów rzeczowych instrumentu Łącząc Europę wyjaśniono, że ze względu na specyfikę 
instrumentu CEF (centralne zarządzanie na poziomie KE, podejście projektowe) nie zostały 
określone wskaźniki rezultatu. Realizacja celów poszczególnych projektów (postęp rzeczowo 
-finansowy na poziomie działań i kamieni milowych) była badana poprzez weryfikację raportów 
kwartalnych/półrocznych (poziom krajowy) oraz raportów rocznych (poziom KE – weryfikacja 
i zatwierdzenie MFiPR). Realizację założonych celów w projektach, takich jak ilość 
zbudowanych/zmodernizowanych km linii kolejowej/dróg bada się na etapie ich zakończenia, 
natomiast w trakcie realizacji postęp badany jest na podstawie określonych w umowie o udzielenie 
dotacji kamieni milowych. 

Wpływ pandemii COVID-19 na wykorzystanie środków europejskich 

W 2020 r. Komisja Europejska w celu przeciwdziałania negatywnym społecznym i ekonomicznym 
skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 wprowadziła dwie zmiany rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/200627 (rozporządzenie ogólne). Zmiany te ukierunkowane były 
na uelastycznienie zasad wrażania środków polityki spójności perspektywy 2014–2020.  
                                                           
26  Zgodnie z wymogami KE, cele osi priorytetowej uważa się za osiągnięte, jeżeli we wskaźnikach wybranych do ram 

wykonania osiągnięto wartości co najmniej na poziomie 85% celu, ustanowionego na 2023 r. (lub na poziomie 75% celu 
na 2023 r., jeśli w osi są więcej niż dwa mierniki).  

27  Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) 
nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 
23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych 
środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19. 
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W ramach nowelizacji rozporządzenia ogólnego z 30 marca 2020 r. m.in: dopuszczono możliwość 
finansowania kapitału obrotowego w małych i średnich przedsiębiorstwach; ułatwiono realokacje 
środków polityki spójności pomiędzy priorytetami w ramach danego programu operacyjnego 
i funduszu (do 8% alokacji z 1 lutego 2020 r. i nie więcej niż 4% budżetu programu); zadecydowano 
o wypłacie państwom członkowskim pełnej kwoty zaliczki rocznej na 2021 r. (równowartość 3% 
alokacji, co w przypadku Polski wynosi 2,2 mld euro), co stanowiło wyjątek od generalnej reguły 
nakazującej pomniejszenie kwoty zaliczki rocznej o kwotę rozliczenia rocznego zestawienia 
wydatków (w tym przypadku za rok obrachunkowy 2018/2019). 
Nowelizacją z 23 kwietnia 2020 r. m.in. dopuszczono wsparcie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji 
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej; umożliwiono realokacje środków 
pomiędzy programami i funduszami polityki spójności; wprowadzono przepis, zgodnie z którym 
Komisja Europejska mogła, na prośbę państwa członkowskiego, zastosować w roku obrachunkowym 
od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w rozliczeniach z państwem członkowskim stopę 
dofinansowania unijnego wynoszącą 100%. 
Zmiany w rozporządzeniu ogólnym rozszerzyły możliwości wykorzystania alokacji już dostępnej 
w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, nie spowodowały jednak przekazania na rzecz 
państw członkowskich żadnych nowych środków finansowych.  

Ministerstwo pozytywnie oceniło te zmiany, gdyż: 
• uproszczona procedura realokacji środków polityki spójności pomiędzy priorytetami w ramach 

danego programu operacyjnego i funduszu, a następnie możliwości realokacji środków 
pomiędzy programami i funduszami polityki spójności umożliwiła przekierowanie znaczącej 
części jeszcze niezakontraktowanej alokacji do obszarów interwencji nakierowanych na 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Pozytywnym aspektem było także 
rozszerzenie zakresu wsparcia unijnego i dopuszczenie możliwości finansowania kapitału 
obrotowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki tym zmianom wartość wydatków 
kwalifikowalnych przeznaczonych na niwelowanie negatywnego wpływu pandemii wykazana 
w podpisanych umowach (wg stanu na 28 lutego 2021 r.) wyniosła w Polsce około 12,3 mld zł  
(z tego około 10,4 mld zł stanowiło dofinansowanie unijne), a 6,3 mld zł zostało poniesione na 
wsparcie inwestycji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych; 

• decyzja o wypłacie państwom członkowskim pełnej kwoty należnej zaliczki rocznej na 2021 r. 
(równowartość 3% alokacji, co w przypadku Polski stanowi 2,2 mld euro) była korzystna 
z punktu widzenia zachowania płynności wsparcia. W przypadku obowiązywania 
„standardowych” reguł, tj. pomniejszenia kwoty zaliczki rocznej o kwotę rozliczenia rocznego 
zestawienia wydatków, Polska otrzymałaby około połowę tej kwoty; 

• w wielu programach operacyjnych skorzystano z możliwości czasowego podwyższenia do 100% 
poziomu dofinansowania w rozliczeniach z KE, co spowodowało szybsze pozyskanie z KE 
0,9 mld euro (w porównaniu do wariantu alternatywnego, tj. pozostawienia poziomu rozliczeń 
z KE na dotychczasowym poziomie), a szacowane korzyści z tego tytułu osiągnięte w ramach 
całego roku obrachunkowego 2020/2021 to około 1,5 mld euro szybciej zaabsorbowanego 
wkładu unijnego. 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku28 oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w Perspektywie Finansowej 2014–202029 
wydał pięć rozporządzeń umożliwiających udzielanie pomocy publicznej dedykowanej łagodzeniu 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19.  

Według Ministerstwa dzięki ww. zmianom legislacyjnym możliwe stało się między innymi 
finansowanie ze środków europejskich kapitału obrotowego, wspieranie przedsiębiorstw w trudnej 
sytuacji (do tej pory nie można było tego robić), a przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania 
antykryzysowej pomocy publicznej w wysokości wynoszącej nawet 800 tys. euro – zarówno w formie 
bezzwrotnej, jak i zwrotnej. Ta maksymalna dopuszczalna kwota pomocy jeszcze wzrośnie – jej 
podniesienie do 1,8 mln euro wprowadziła Komisja Europejska w najnowszej zmianie tzw. 

                                                           
28  Dz. U. poz. 694, ze zm. Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2327) wydłużony został czas obowiązywania ustawy funduszowej do 2023 r., tj. do końca wdrażania 
funduszy unijnej Polityki Spójności 2014-2020. 

29  Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm. 
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Tymczasowych ram, na podstawie których opracowano powyższe rozporządzenia. Minister Funduszy 
i Polityki Regionalnej już przygotował stosowne projekty nowelizacji, trwa proces legislacyjny. 

Pandemia COVID-19, zdaniem Ministerstwa, nie wpłynęła negatywnie na tempo wdrażania 
programów realizowanych z udziałem środków unijnych. W okresie 12 miesięcy (marzec 2020 r.  
– luty 2021 r.) instytucje systemu wdrażania podpisały z beneficjentami 26,6 tys. umów 
o dofinansowanie projektów na kwotę 39,0 mld zł dofinansowania unijnego (wzrost o 9% 
w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych), a rozliczyły z beneficjentami wydatki 
unijne w kwocie 48,5 mld zł (wzrost o 13%). Wg stanu na 28 lutego 2021 r. instytucje podpisały 
z beneficjentami blisko 15 tys. umów o dofinansowanie projektów łagodzących skutki pandemii, na 
łączną kwotę 12,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego 10,4 mld zł stanowi dofinansowanie 
unijne. W ramach KPO wsparciem objęto 5 tys. projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 
7,2 mld zł (POIR – 3522,0 mln zł, POWER – 2026,0 mln zł, POIŚ – 908,0 mln zł, POPC – 501,0 mln zł, 
POPW – 209,0 mln zł), zaś w RPO blisko 10 tys. projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 
5,1 mld zł (od 67,0 mln zł RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 555,0 mln zł RPO 
Województwa Małopolskiego). 

Wydatki kwalifikowalne na dofinansowanie projektów łagodzących skutki pandemii przeznaczone 
zostały głównie na bezzwrotne dotacje dla beneficjentów – 9,0 mld zł (73,2%), na pożyczki  
– 2,7 mld zł, natomiast 0,6 mld zł przeznaczono na projekt Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu 
Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw realizowany w ramach POIR. 

Z ww. środków (12,3 mld) 5,2 mld zł przekazano do grupy małych i średnich przedsiębiorstw 
w formie bezzwrotnych dotacji na wsparcie kapitału obrotowego, 3,6 mld zł na infrastrukturę 
ochrony zdrowia, w tym m.in. na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej 
dla placówek służby zdrowia, 2,6 mld zł – na aktywizację osób pozostających bez pracy, 0,5 mld zł  
– na Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), pozostałe wydatki stanowiły 0,4 mld zł. 

W ramach POPT w związku ze specyfiką finansowanych projektów (tj. wsparcie instytucji 
uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w zakresie: przygotowania, zarządzania, 
monitorowania, oceny, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, kontroli i audytu) nie było 
bezpośredniego oddziaływania przeciwdziałającego skutkom pandemii. W celu wsparcia 
beneficjentów IZ POPT rozszerzyła wsparcie działań informatyzacyjnych dla beneficjentów 
programu służące efektywnej pracy w formie zdalnej (m.in. poprzez zakup komputerów, laptopów, 
smartfonów, oprogramowania), zwiększyła działania informacyjne w związku z uruchomioną tarczą 
antykryzysową dla przedsiębiorców oraz pomocą niwelującą skutki pandemii COVID-19 
współfinansowaną z Funduszy Europejskich. W przypadku Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (MF EOG i NMF) dostępna alokacja MF EOG 
i NMF nie została powiększona o żadne dodatkowe środki z budżetu UE ani od Darczyńców, 
dedykowane wydatkom związanym z przeciwdziałaniem skutkom pandemii w Polsce.  

 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego powołał30 pięć grup roboczych dla wypracowania 
zakresu wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 oraz interwencji pomiędzy nimi 
(grupy robocze).  

W ramach grupy roboczej do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej 
inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej31, 
przygotowany został zakres programu operacyjnego na lata 2021–2027 dot. badań, rozwoju oraz 
innowacyjności (zaproponowano także nazwę programu jako Fundusze Europejskie dla 
Nowoczesnej Gospodarki).  

W ramach dwóch grup roboczych, których cele realizował Departament Programów 
Infrastrukturalnych, tj.: 
• do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 2. Bardziej przyjazna dla 

środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się 
do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 

                                                           
30  Zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania grup roboczych 

wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027. 
31  Departament Wsparcia Programów Innowacji i Rozwoju komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu polityki 1.  
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• do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych32,  

m.in. przygotowano wstępną wersję projektu programu operacyjnego na lata 2021–2027 
dotyczącego czystej energii, ochrony środowiska naturalnego, sieci transportowych, mobilności 
mieszkańców oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego; zawarto umowę z wykonawcą 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu; przygotowano dokumentację do 
uruchomienia zamówienia publicznego na organizacje konsultacji społecznych. 

Grupa robocza do spraw programowania interwencji w ramach celu polityki 4. Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych33, przygotowała robocze 
projekty, które nie były jeszcze konsultowane na zewnątrz i podlegają uzgodnieniom z właściwymi 
instytucjami systemu wdrażania.  

Natomiast w ramach grupy roboczej do spraw programowania w ramach celu polityki 5. Europa 
bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych34, m.in. zorganizowano spotkania dotyczące 
obszarów i instrumentów terytorialnych, tj. rewitalizacja, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz 
instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. 

Wsparcie przygotowania programu operacyjnego pomocy technicznej Minister powierzył35 Grupie 
Sterującej do spraw Pomocy Technicznej, w ramach której wyłoniono podgrupę ds. programowania 
pomocy technicznej na lata 2021–202736. W ramach prac podgrupy: opracowano roboczą propozycję 
zapisów Krajowego Programu Pomocy Technicznej; prowadzono prace dotyczące propozycji 
wspólnej listy wskaźników dla pomocy technicznej; przeprowadzono spotkanie on-line 
z przedstawicielami KE na temat założeń Programu; przeprowadzono robocze konsultacje 
proponowanych zapisów Programu z partnerami spoza administracji (reprezentowanymi przez 
członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa); przeprowadzono spotkanie on-line poświęcone 
roli pomocy technicznej w aktywnym wsparciu realizacji zasady partnerstwa, w którym udział wzięli 
przedstawiciele sześciu organizacji reprezentujących partnerów (Business Centre Club, Forum 
Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej, Związek Rzemiosła Polskiego).  

Ministerstwo w 2020 r. brało aktywny udział w negocjacjach pakietu legislacyjnego dla Polityki 
Spójności na lata 2021–2027 w ramach Grupy B05 w celu wypracowania instrukcji dla 
Przedstawiciela PL biorącego udział w posiedzeniach tej Grupy. Do działań tych należało m.in.: 
wypracowanie i uzgodnienie stanowiska Rządu RP do pakietu legislacyjnego Polityki Spójności, 
podsumowanie i uzgodnienie strategii negocjacyjnej oraz kluczowych polskich postulatów 
negocjacyjnych na forum resortowego Zespołu ds. Polityki Spójności po 2020 r., współpraca z innymi 
państwami członkowskimi UE w ramach negocjacji w Radzie UE oraz z przedstawicielami 
Parlamentu Europejskiego, w celu lobbingu na rzecz uwzględnienia polskich postulatów 
negocjacyjnych. Od września 2020 r. na forum Grupy B05 trwały intensywne prace dostosowujące 
mandat Rady UE do decyzji RE. Równolegle toczyły się uzgodnienia pomiędzy Radą UE, Komisją 
Europejską i Parlamentem Europejskim, które zakończyły się przyjęciem 16 grudnia 2020 r. 
kompromisu w znacznej części pakietu legislacyjnego Polityki Spójności na lata 2021–2027, 
w szczególności: kompromisu w zakresie rozporządzenia w sprawie Interreg, raportu z postępu prac 
w zakresie rozporządzenia ogólnego, raportu z postępu prac w zakresie rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS), raportu z postępu 
prac w zakresie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego+ (ESF+), raportu 
z postępu prac w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Jedynym aktem 
prawnym, w którym nie nastąpił żaden postęp w negocjacjach był projekt rozporządzenia w sprawie 
mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w projektach transgranicznych 
(ECBM), dla którego Rada UE nie wypracowała swojego mandatu. 

                                                           
32  Komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu polityki 3 – Departament Programów Infrastrukturalnych 

w zakresie celów szczegółowych: rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej 
na zmianę klimatu, rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej, 
Departament Rozwoju Cyfrowego w zakresie celu szczegółowego: udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych, wsparcie 
komplementarnych z tym projektów cyfrowych. 

33  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu polityki 4.  
34  Departament Regionalnych Programów Operacyjnych – komórka organizacyjna Ministerstwa wiodąca dla celu polityki 5.  
35  Na podstawie §1.3 zarządzenia w sprawie powołania grup roboczych. 
36  W skład podgrupy oprócz przedstawicieli MFiPR, wchodzili reprezentanci wszystkich urzędów marszałkowskich, 

Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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W związku z pracami nad dokumentami programowymi do Perspektywy Finansowej 2021–2027 
w Ministerstwie przygotowano Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021–2027, które zostały 
przyjęte 25 lutego 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich37. W ramach etapu II przygotowano 
Umowę Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce (UP) – projekt został 
przekazany do KE w grudniu 2020 r. W okresie od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r. przeprowadzono 
– w formie on-line – konsultacje społeczne UP. Ministerstwo zorganizowało także spotkania 
z przedstawicielami 16 województw. Do Komisji Europejskiej Umowa Partnerstwa ma zostać 
przekazana w połowie 2021 r.  

Czynności Ministerstwa w zakresie kształtowania i programowania kolejnych wieloletnich ram 
Polityki Spójności skupione były również na pracach nad warunkowością podstawową, tj. katalogiem 
określonych wymagań na poziomie dokumentów strategicznych i legislacyjnych, niezbędnych do 
spełnienia przez każde państwo członkowskie w celu korzystania ze środków polityki spójności na 
lata 2021–2027. Działania w celu wypełnienia warunków podstawowych w 2020 r. prowadzone były 
w zakresie monitorowania (m.in. przygotowano informacje na temat stanu spełnienia warunków na 
koniec każdego kwartału); w zakresie koordynacji prac w ramach warunkowości (m.in. odbywały się 
spotkania grup roboczych – powołanych w 2019 r. – wspierających prace nad terminowym 
spełnieniem warunków podstawowych w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Wdrażania 
Funduszu UE; prowadzono nieformalny dialog z KE; przekazano do KE samooceny wypełniania 
pięciu warunków. 

Ministerstwo planuje, że środki z nowej perspektywy budżetowej UE będą inwestowane począwszy 
od roku 2021. 

  

                                                           
37  Pismo znak: KSE.9004.1.2020/61/JM z dnia 13 marca 2020 r. 
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4. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
Najwyższa Izba Kontroli w 2020 r. przeprowadziła w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
następujące kontrole: 

P/20/012 Planowanie i wykorzystanie rezerw budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich 

NIK oceniła pozytywnie działalność Ministerstwa w zakresie planowania i zarządzania środkami 
rezerw celowych poz. 838, 9839 i 9940 w latach 2019–2020 (do końca sierpnia), w tym opracowane 
zasady podziału tych środków oraz ich przestrzeganie. 
NIK wskazała, że obecnie przyjęty tryb i sposób planowania wielkości rezerw celowych na programy 
będące we właściwości ministra do spraw rozwoju regionalnego sprzyja planowaniu tych rezerw 
w nadmiernych kwotach. Uzasadnieniem takiego stanu, według Ministerstwa, są m.in. krótkie terminy 
przewidziane na weryfikację kwot zgłoszonych w ramach planowania przez dysponentów 
do wydatkowania w ramach poszczególnych programów, jak i wielość projektów finansowanych 
z programów, co utrudnia pełną weryfikację zgłaszanych kwot. Zdaniem NIK, uwzględnienie na etapie 
planowania danych historycznych, wskazujących na niskie wykorzystanie środków z rezerw, 
odegrałoby istotną rolę w urealnieniu zgłaszanych wielkości. 
NIK zwróciła również uwagę na potrzebę zwiększenia jawności i przejrzystości prezentowanych 
danych o alokacji i realokacji środków ujętych w rezerwach celowych na poszczególne programy 
będące we właściwości Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego w zakresie ustalania zasad przyznawania środków z rezerw celowych poz. 8, 98 i 99, jak 
również przestrzeganie przyjętych procedur przy podziale tych środków. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła opóźnień w rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Ministra Zdrowia 
o uruchomienie środków z rezerwy celowej na realizację projektu przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (obecnie Centrum e-Zdrowie). Ostatecznie wniosek został 
zaakceptowany i skierowany do Ministra Finansów po 2,5 miesiąca od złożenia. Wynikało to z faktu, iż 
Instrument Łącząc Europę w sektorze telekomunikacji, którego dotyczył wniosek, nie został 
przypisany do właściwości żadnego z departamentów Ministerstwa. Stwierdzona nieprawidłowość nie 
miała wpływu na ocenę działalności Ministra we wskazanym obszarze, gdyż była to sytuacja 
jednostkowa i nietypowa. 
NIK sformułowała wniosek pokontrolny dotyczący opracowania reguł postępowania umożliwiających 
bezzwłoczne i jednoznaczne wyznaczenie jednostki organizacyjnej Ministerstwa jako właściwej do 
rozpatrzenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej, jeśli wniosek dotyczy programu, 
który nie jest objęty właściwością żadnej jednostki organizacyjnej Ministerstwa. W trakcie kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 34, uzyskano wyjaśnienia, że przy najbliższej 
nowelizacji Procedury zostanie wprowadzona regulacja dotycząca niezwłocznego wskazania przez 
Ministra, jednostki w MFiPR właściwej do rozpatrzenia ww. wniosku. Obecnie prowadzone są 
uzgodnienia z departamentami pełniącymi funkcje IZ w tym zakresie. W związku z powyższym NIK 
uznaje, że wniosek jest w trakcie realizacji. 

P/20/008 – Realizacja Pakietu dla średnich miast  

W ocenie NIK, Minister podejmował odpowiednie działania mające na celu przygotowanie i realizację 
Pakietu dla średnich miast (Pakiet)41. Działania te polegały na dostosowaniu Pakietu do istniejących 
instrumentów oraz na włączeniu nowych inicjatyw. NIK zauważyła, że część działań wskazywanych 
przez Ministerstwo jako wchodzące w skład Pakietu, była realizowana niezależnie od niego i miała 
jedynie charakter komplementarny. Ponadto nie zostały sporządzone jednolite zasady realizacji tych 
działań i nadzoru nad podmiotami zaangażowanymi w Pakiet. Poszczególne działania/inicjatywy 
prowadzone przez Ministerstwo w ramach Pakietu były jednak realizowane zgodnie z określonymi dla 
nich odrębnymi zasadami.  
NIK pozytywnie oceniła osiągnięte efekty realizacji Pakietu dla średnich miast, gdyż wprowadzono 
preferencje dla miast średnich w krajowych programach operacyjnych, dokonano zmian w przepisach 

                                                           
38  Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków 

pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia 
z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. 

39  Finansowanie programów z budżetu środków europejskich. 
40  Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich. 
41  Jeden ze strategicznych projektów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej 
niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji42, a także zapewniono możliwości 
korzystania z konsultacji przedinwestycyjnych. Działania te pozwoliły na zwiększenie wartości 
projektów finansowanych z udziałem środków UE i zwiększenie liczby inwestycji w miastach średnich 
oraz ich wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Prawidłowo wydatkowano środki 
w ramach budżetu Pakietu. Stwierdzona nieprawidłowość, dotycząca błędnego ujęcia kwot wydatków 
w systemie informatycznym MonAliZa (Monitoring, Analizy, Zarządzanie), oraz dwa przypadki 
naruszenia art. 152 ust. 2 ufp, tj. nieterminowe zatwierdzenie rozliczenia dotacji dwóch projektów nie 
miały wpływu na ocenę efektów realizacji Pakietu. W Ministerstwie nie opracowano planu 
Zarządzania Projektem, Rozwiązań Biznesowych, rejestru jakości i rejestru zmian, tj. części 
dokumentów wymaganych według przyjętych w Ministerstwie zasad zarządzania projektami, a rejestr 
ryzyk był niekompletny. Wystąpiły również przypadki nierzetelnego ujmowania danych 
w kwartalnych i rocznych sprawozdaniach znajdujących się w systemie teleinformatycznym MonAliZa.  

Wnioski pokontrolne NIK dotyczyły wyeliminowania przypadków nieterminowego zatwierdzania 
rozliczenia dotacji udzielanych przez Ministra w ramach POPT oraz zapewnienia rzetelnego 
wprowadzania do systemu MonAliZa informacji o działaniach prowadzonych w ramach Pakietu oraz 
o postępie ich realizacji.  

 

                                                           
42  Dz. U. poz. 1713. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki niniejszej kontroli Ministrowi Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej w wystąpieniu pokontrolnym podpisanym 13 kwietnia 2021 r., do którego nie 
zgłoszono zastrzeżeń. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 34  
– ROZWÓJ REGIONALNY 

 

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 2 3 4 5 6 7 
1. Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 
Regionalnej 

1 113 44 998,4 29 943 579,5 120 304,0 99,7 

2. Centrum 
Projektów 
Europejskich 

111 191,6 90 223,5 14 071,7 0,3 
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6.2 KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 34 – ROZWÓJ REGIONALNY 

Oceny wykonania budżetu w części 34 – Rozwój regionalny dokonano stosując kryteria43 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku44. 

Dochody (D):      45 190,0 tys. zł. Wielkości dochodów nie 
uwzględniono przy ustalaniu wartości G, gdyż zgodnie z założeniami do kontroli wykonania 
budżetu państwa w części 34 planowanie i realizacja dochodów nie były objęte szczegółowym 
badaniem. 

Wydatki (W)45:     30 033 803,0 tys. zł46 

Łączna kwota (G = W):     30 033 803,0 tys. zł 

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w ramach cz. 34 – Rozwój regionalny 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

                                                           
43  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
44  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
45  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 
46  W tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. – 10 660,5 tys. zł. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.3 DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 34- ROZWÓJ REGIONALNY 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 49 128,1 30 096,0 45 190,0 92,0 150,2 

1. Dział 010 Rolnictwo 
i łowiectwo 12,5 77,0 84,2 673,6 109,4 

1.1. 
01027 Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

12,5 77,0 84,2 673,6 109,4 

2. Dział 150 Przetwórstwo 
przemysłowe 8 083,3 7 471,0 9 290,0 114,9 124,4 

2.1. Rozdział 15011 Rozwój 
przedsiębiorczości 24,0 4,0 102,0 425,0 2550,0 

2.2. 
Rozdział 15012 Polska 
Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

5 899,5 7 032,0 7 774,6 131,8 110,6 

2.3. Rozdział 15079 Pomoc 
zagraniczna 5,9 1,0 1,3 22,0 130,0 

2.4. Rozdział 15095 Pozostała 
działalność 2 153,9 434,0 1 412,1 65,6 325,4 

3. Dział 500 Handel 78,5 842,0 854,1 1 088,0 101,4 

3.1. Rozdział 50005 Promocja 
eksportu 78,5 842,0 854,1 1 088,0 101,4 

4. Dział 730 Szkolnictwo wyższe 
i nauka 2,0 0,0 0,1 5,0 - 

4.1. Rozdział 73095 Pozostała 
działalność 2,0 0,0 0,1 5,0 - 

5. Dział 750 Administracja 
publiczna 2 115,8 3 664,0 4 099,3 193,8 111,9 

5.1. Rozdział 75001 Administracja 
publiczna 1 176,3 3 378,0 3 608,2 306,7 106,8 

5.2. Rozdział 75057 Placówki 
zagraniczne 0,0 1,0 1,0 - 100,0 

5.3. 
Rozdział 75065 Krajowa 
Szkoła Administracji 
Publicznej 

6,4 1,0 20,4 318,8 2040,0 

5.4. Rozdział 75095 Pozostała 
działalność 933,0 284,0 469,6 50,3 165,4 

6. Dział 758 Różne rozliczenia 37 589,4 17 454,0 29 651,7 78,9 169,9 

6.1. 
Rozdział 75861 Regionalne 
Programy Operacyjne  
2007-2013 

12 430,2 3 274,0 5 767,4 46,4 176,2 

6.2. Rozdział 75862 Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 693,9 1 544,0 2 130,1 307,0 138,0 

6.3. 

Rozdział 75863 Regionalne 
Programy Operacyjne  
2014-2020 finansowane  
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

7 048,5 5 555,0 7 888,0 111,9 142,0 

6.4. 

Rozdział 75864 Regionalne 
Programy Operacyjne  
2014-2020 finansowane  
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

17 416,8 7 081,0 13 866,2 79,6 195,8 

7. Dział 801 Oświata 
i wychowanie 220,7 8,0 137,8 62,4 1722,5 

7.1. Rozdział 80195 Pozostała 
działalność 220,7 8,0 137,8 62,4 1722,5 

8. Dział 851 Ochrona zdrowia 18,0 18,0 18,1 100,6 100,6 

8.1. Rozdział 85195 Pozostała 
działalność 18,0 18,0 18,1 100,6 100,6 

9. Dział 852 Pomoc społeczna 0,0 0,0 4,9 - - 

9.1. 
Rozdział 85228 Usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

0,0 0,0 4,5 - - 
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9.2. Rozdział 85295 Pozostała 
działalność 0,0 0,0 0,4 - - 

10. Dział 853 Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej 562,0 562,0 1 049,8 186,8 186,8 

10.1. Rozdział 85332 Wojewódzkie 
Urzędy Pracy 559,0 559,0 1 025,3 183,4 183,4 

10.2. Rozdział 85395 Pozostała 
działalność 3,0 3,0 24,6 820,0 820,0 

 

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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6.4  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 34 – ROZWÓJ REGIONALNY 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie2) 

w tym: 
wydatki 

niewyga-
sające 

tys. zł  % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem, w tym: 1 994 835,1 1 963 470,0 2 190 679,1 2 042 702,7 10 660,5 102,4 104,0 93,2 

1. Dział 010 Rolnictwo  
i łowiectwo 29 631,0 0,0 32 897,0 32 836,3 0,0 110,8 - 99,8 

1.1. 

Rozdział 01027 
Agencja 
Restrukturyzacji  
i Modernizacji 
Rolnictwa 

29 631,0 0,0 32 879,0 32 836,3 0,0 110,8 - 99,9 

1.1.1. 

§ 2800 Dotacje 
celowe z budżetu 
dla pozostałych 
jednostek 
zaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 

29 631,0 0,0 32 879,0 32 836,3 0,0 110,8 - 99,9 

2. 
Dział 150 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

70 853,6 89 175,0 82 447,9 74 507,6 0,0 105,2 83,6 90,4 

2.1. 

Rozdział 15012 
Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 
w tym: 

60 060,9 76 792,0 69 486,4 63 763,9 0,0 106,2 83,0 91,8 

2.1.1. 

§ 2008 Dotacje 
celowe w ramach 
programów 
finansowanych  
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust. 3  
pkt 5 i 6 ufp 

44 508,6 50 362,0 48 881,2 45 562,0 0,0 102,4 90,5 93,2 

2.1.2. 

§ 2009 Dotacje 
celowe w ramach 
programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust. 3  
pkt 5 i 6 ufp 

12 094,5 17 664,0 15 273,3 13 521,9 0,0 111,8 76,6 88,5 

2.2. Rozdział 15079 
Pomoc zagraniczna 1 007,5 0,0 911,4 859,7 0,0 85,3 - 94,3 

2.3. 
Rozdział 15095 
Pozostała 
działalność, w tym: 

9 785,2 12 383,0 12 050,0 9 884,1 0,0 101,0 79,8 82,0 

2.3.1. § 2008 7 980,4 10 496,0 10 213,0 8 379,5 0,0 105,0 79,8 82,0 

3. Dział 500 Handel 0,0 630,0 0,0 0,0   - - - 

3.1. Rozdział 50005 
Promocja eksportu 0,0 630,0 0,0 0,0   - - - 

4. 
Dział 730 
Szkolnictwo Wyższe 
i nauka 

31,8 58,0 15,1 12,5 0,0 39,3 21,6 82,8 

4.1. 
Rozdział 73095 
Pozostała 
działalność 

31,8 58,0 15,1 12,5 0,0 39,3 21,6 82,8 
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5. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

381 090,3 471 933,0 388 249,2 342 505,4 10 660,5 89,9 72,6 88,2 

5.1. 

Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

241 280,8 288 891,0 246 710,7 221 668,9 2 740,5 91,9 76,7 89,8 

5.1.1. 

§ 4028 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

76 760,3 83 399,0 85 521,0 76 639,5 0,0 99,8 91,9 89,6 

5.1.2. 

§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

537,6 4 432,0 3 032,0 2 991,4 2 740,5 556,4 67,5 98,7 

5.2. 
Rozdział 75018 
Urzędy 
marszałkowskie 

276,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

5.3. 
Rozdział 75057 
Placówki 
zagraniczne 

1 513,5 1 835,0 1 718,9 1 441,9 0,0 95,3 78,6 83,9 

5.4. 

Rozdział 75065 
Krajowa Szkoła 
Administracji 
Publicznej 

299,5 91,0 54,2 54,2 0,0 18,1 59,6 100,0 

5.5. Rozdział 75079 
Pomoc zagraniczna 1 171,3 0,0 761,9 659,7 0,0 56,3 - 86,6 

5.6. 
Rozdział 75095 
Pozostała 
działalność 

136 548,8 181 116,0 139 003,4 118 680,7 7 920,0 86,9 65,5 85,4 

5.6.1. § 2008 55 831,9 83 719,0 53 947,4 41 656,0 0,0 74,6 49,7 77,2 

5.6.2. 
§ 4540 Składki do 
organizacji 
międzynarodowych 

0,0 7 519,0 7 920,0 7 920,0 7 920,0 - 105,3 100,0 

6. Dział 752 Obrona 
Narodowa 21,0 27,0 17,3 17,3 0,0 82,4 64,1 100,0 

6.1. 75212 Pozostałe 
wydatki obronne 21,0 27,0 17,3 17,3 0,0 82,4 64,1 100,0 

7. Dział 758 Różne 
rozliczenia 1 436 819,6 1 304 044,0 1 605 215,7 1 517 848,3 0,0 105,6 116,4 94,6 

7.1. Rozdział 75861 RPO 
2007-2013 14,9 0,0 63,6 63,6 0,0 426,8 - 100,0 

7.2. Rozdział 75862 
POKL 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

7.3. 

Rozdział 75863 
Regionalne 
Programy 
Operacyjne  
2014-2020 
finansowane 
z udziałem środków 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

384 263,0 340 169,0 525 790,9 505 778,6 0,0 131,6 148,7 96,2 

7.3.1 

§ 6209 Dotacje 
celowe w ramach 
programów 
finansowanych  
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3  
pkt 5 i 6 ufp 

226 359,5 212 598,0 316 530,2 304 866,7 0,0 134,7 143,4 96,3 
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7.3.2. 

§ 6259 Dotacje 
celowe w ramach 
programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków o których 
mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust. 3  
pkt 5 lit. a i b ufp, 
lub płatności 
w ramach budżetu 
środków 
europejskich, 
realizowanych 
przez jednostki 
samorządu 
terytorialnego (jst) 

154 463,1 123 061,0 175 368,3 169 484,7 0,0 109,7 137,7 96,6 

7.4. 

Rozdział 75864 
Regionalne 
Programy 
Operacyjne  
2014-2020 
finansowane  
z udziałem środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego 

1 052 541,5 963 875,0 1 079 361,2 1 012 006,1 0,0 96,1 105,0 93,8 

7.4.1. § 2009   371 062,7 187 368,0 339 933,8 319 309,2 0,0 86,1 170,4 93,9 

7.4.2. 

§ 2058 Dotacje 
celowe w ramach 
programów 
finansowanych  
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków o których 
mowa w art. 5 ust. 3 
pkt. 5 lit. a i b ufp, 
lub płatności w 
ramach budżetu 
środków 
europejskich, 
realizowanych 
przez jst 

636 021,0 726 968,0 633 975,4 596 565,2 0,0 93,8 82,1 94,1 

8. Dział 801 Oświata  
i wychowanie 12 937,1 14 771,0 7 254,2 6 770,6 0,0 52,3 45,8 93,3 

8.1. 
Rozdział 80195 
Pozostała 
działalność 

12 937,1 14 771,0 7 254,2 6 770,6 0,0 52,3 45,8 93,3 

8.1.1. § 2009   12 937,1 14 288,0 6 771,7 6 770,6 0,0 52,3 47,4 100,0 

9. Dział 851 Ochrona 
zdrowia 207,4 4 585,0 3 525,6 3 309,8 0,0 1595,9 72,2 93,9 

9.1. 
Rozdział 85195 
Pozostała 
działalność 

207,4 4 585,0 3 525,6 3 309,8 0,0 1595,9 72,2 93,9 

10. Dział 852 Pomoc 
społeczna 41,8 1 245,0 971,2 787,8 0,0 1884,7 63,3 81,1 

10.1. 

Rozdział 85228 
Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

41,8 400,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

10.2. 
Rozdział 85295 
Pozostała 
działalność 

0,0 845,0 971,2 787,8 0,0 - 93,2 81,1 

11. 
Dział 853 Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 

63 201,6 77 002,0 70 103,9 64 107,0 0,0 101,4 83,2 91,4 

11.1. 

Rozdział 85324 
Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

49,9 133,0 74,8 74,8 0,0 149,9 56,2 100,0 
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11.2. 
Rozdział 85332 
Wojewódzkie 
urzędy pracy 

62 598,6 73 910,0 67 579,5 61 732,8 0,0 98,6 83,5 91,3 

11.2.1. § 2009   22 443,8 27 087,0 23 808,4 22 005,6 0,0 98,0 81,2 92,4 

11.2.2. § 2058  40 080,4 46 461,0 43 554,2 39 571,5 0,0 98,7 85,2 90,9 

11.3. 
Rozdział 85395 
Pozostała 
działalność 

553,1 2 959,0 2 449,6 2 299,4 0,0 415,7 77,7 93,9 

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. 
2) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020. 
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6.5  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 34 – ROZWÓJ REGIONALNY 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnio-

nego 

Przeciętne 
zatrudnie- 

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnio-

nego 

8:5 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem  
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

1 204 133 775,4 9 259,1 1 224 134 375,7 9 130,28 98,6 

1. 
dział 750 
Administracja 
Publiczna 

1 204 133 775,4 9 259,1 1 224 134 375,7 9 130,28 98,6 

1.1. 

rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych  
i centralnych organów 
administracji rządowej 

1 092 120 360,7 9 185,0 1 109 119 907,8 8 989,90 97,9 

01 osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

76 4 954,1 5 432,2 71 4 632,7 5 120,32 94,3 

02 - osoby zajmujące 
kierownicze 
stanowiska 

5 754,2 12 570,7 5 738,0 12 300,57 97,9 

03 członkowie 
korpusu służby 
cywilnej 

1 011 114 617,3 9 447,5 1033 114 537,0 9 239,84 97,8 

11 żołnierze  
i funkcjonariusze - 35,0 - - - - - 

1.2. 

rozdział 75057 
Placówki zagraniczne 4 432,8 9 016,2 4 396,2 8 255,13 91,6 

13 członkowie służby 
zagranicznej 
niebędący członkami 
korpusu służby 
cywilnej 

4 432,8 9 016,2 4 396,2 8 255,13 91,6 

1.3. 

rozdział 75095 
Pozostała działalność 108 12 981,9 10 016,9 111 14 071,7 10 564,3 105,5 

01 osoby nieobjęte 
mnożnikowymi 
systemami 
wynagrodzeń 

108 12 981,9 10 016,9 111 14 071,7 10 564,32 105,5 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

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

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

w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
  



Załączniki 

32 
 

6.6  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 34 – ROZWÓJ REGIONALNY 
 

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: 24 514 098,8 17 633 684,0 29 642 045,6 27 991 100,3 114,2 158,7 94,4 

1. Dział 150 - Przetwórstwo 
przemysłowe 2 143 209,6 1 915 945,0 5 409 472,2 5 302 883,9 247,4 276,8 98,0 

1.1. 

Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego III 
Perspektywa Finansowa 

106,4 112,0 327,2 259,3 243,7 231,5 79,2 

1.2. 
Norweski Mechanizm 
Finansowy III 
Perspektywa Finansowa 

110,1 19 444,0 340,8 268,3 243,7 1,4 78,7 

1.3. 
Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 

550,8 0,0 0,0 0,0 - - - 

1.4. 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 
2014-2020 

1 254 445,1 1 279 000,0 4 366 556,1 4 284 757,3 341,6 335,0 98,1 

1.5. 
Program Operacyjny 
Polska Wschodnia  
2014-2020 

846 785,6 539 250,0 961 002,0 945 386,2 111,6 175,3 98,4 

1.6. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

41 211,5 78 139,0 81 246,1 72 212,8 175,2 92,4 88,9 

2.  Dział 500 - Handel 13 297,0 18 943,0 32 953,3 32 952,5 247,8 174,0 100,0 

2.1. 
Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 
2014-2020 

13 297,0 18 943,0 32 953,3 32 952,5 247,8 174,0 100,0 

3. Dział 730 - Nauka 
i szkolnictwo wyższe 1 606,8 1 023,0 59,8 10,2 0,6 1,0 17,1 

3.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

1 606,8 1 023,0 59,8 10,2 0,6 1,0 17,1 

4. Dział 750 - Administracja 
publiczna 99 681,3 168 847,0 172 105,3 156 754,9 157,3 92,8 91,1 

4.1. 

Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  
III Perspektywa Finansowa 

11 973,7 32 227,0 35 442,3 32 231,9 269,2 100,0 90,9 

4.2. 
Norweski Mechanizm 
Finansowy III 
Perspektywa Finansowa 

595,8 60 165,0 54 067,2 48 579,1 8153,6 80,7 89,8 

4.3. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 

519,0 336,0 1 116,7 872,6 168,1 259,7 78,1 

4.4. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

86 592,9 76 119,0 81 479,1 75 071,3 86,7 98,6 92,1 

5. Dział 758 - Różne 
rozliczenia 21 772 353,6 14 894 972,0 23 580 564,2 22 095 110,6 101,5 148,3 93,7 



Załączniki 

33 
 

5.1. Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013 1,2 0,0 0,0 0,0 - - - 

5.2. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
2007-2013 

84,5 0,0 360,5 360,5 426,6 - 100,0 

5.3. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa Łódzkiego 
2007-2013 

0,0 0,0 39,9 39,9 - - 100,0 

5.4. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2007-2013 

242,6 0,0 0,0 0,0 - - - 

5.5. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Dolnośląskiego  
2014-2020 

1 564 896,6 1 210 954,0 1 587 164,1 1 466 986,4 93,7 121,1 92,4 

5.6. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 2014-2020 

1 076 093,8 799 726,0 1 186 323,0 1 153 094,4 107,2 144,2 97,2 

5.7. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 

1 908 335,2 1 118 621,0 1 785 582,2 1 768 546,3 92,7 158,1 99,0 

5.8. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa Lubuskiego 
2014-2020 

609 579,6 421 765,0 650 791,0 610 733,9 100,2 144,8 93,8 

5.9. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa Łódzkiego 
2014-2020 

1 493 773,1 1 137 208,0 1 599 168,1 1 452 114,5 97,2 127,7 90,8 

5.10. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 

1 851 629,2 1 257 298,0 2 455 124,0 2 263 812,9 122,3 180,1 92,2 

5.11. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Mazowieckiego  
2014-2020 

1 373 348,1 891 811,0 1 539 852,0 1 373 653,7 100,0 154,0 89,2 

5.12. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa Opolskiego 
2014-2020 

725 240,1 456 300,0 662 862,0 609 481,2 84,0 133,6 91,9 

5.13. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podkarpackiego  
2014-2020 

1 616 548,3 1 035 014,0 1 494 111,2 1 426 643,7 88,3 137,8 95,5 

5.14. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Podlaskiego 2014-2020 

1 133 613,0 599 251,0 1 121 910,2 953 384,9 84,1 159,1 85,0 

5.15. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Pomorskiego 2014-2020 

1 384 373,5 1 108 878,0 1 238 878,0 1 151 172,5 83,2 103,8 92,9 

5.16. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa Śląskiego 
2014-2020 

2 081 011,0 1 561 849,0 2 584 210,3 2 525 936,3 121,4 161,7 97,7 
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5.17. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Świętokrzyskiego  
2014-2020 

938 243,9 708 850,0 1 221 699,0 1 085 069,9 115,6 153,1 88,8 

5.18. 
Regionalny Program 
Operacyjny Warmia  
i Mazury 2014-2020 

1 293 883,1 948 141,0 1 480 583,0 1 363 492,1 105,4 143,8 92,1 

5.19. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Wielkopolskiego  
2014-2020 

1 831 015,9 1 079 285,0 1 813 809,0 1 765 456,4 96,4 163,6 97,3 

5.20. 

Regionalny Program 
Operacyjny dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

890 407,2 560 021,0 1 158 096,7 1 125 131,1 126,4 200,9 97,2 

6. Dział 801 - Oświata  
i wychowanie 230 487,3 228 424,0 127 888,1 119 172,0 51,7 52,2 93,2 

6.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

230 487,3 228 424,0 127 888,1 119 172,0 51,7 52,2 93,2 

7. Dział 851 - Ochrona 
zdrowia 55 484,6 67 811,0 71 361,5 52 347,2 94,3 77,2 73,4 

7.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

55 484,6 67 811,0 71 361,5 52 347,2 94,3 77,2 73,4 

8. Dział 852 - Pomoc 
społeczna 8 822,0 17 402,0 11 316,9 10 650,0 120,7 61,2 94,1 

8.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

8 822,0 17 402,0 11 316,9 10 650,0 120,7 61,2 94,1 

9. 
Dział 853 - Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 

189 190,7 320 317,0 236 324,2 221 219,0 116,9 69,1 93,6 

9.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020 

189 190,7 320 317,0 236 324,2 221 219,0 116,9 69,1 93,6 

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. 
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6.7 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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