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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz 
dysponentem Funduszu Solidarnościowego (FS) był Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej (dalej Minister). Minister ustanowił Dyrektor Generalną Ministerstwa 
dysponentem III stopnia w części 44 – Zabezpieczenie społeczne. 

Organizację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (dalej MRiPS, 
Ministerstwo) zapewniającego obsługę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, 
określał statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów2. Gospodarka finansowa 
części 44 oraz FS podlega rygorom ufp, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych3 (dalej: upzp), ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości4 (dalej: uor) oraz przepisów określających gospodarkę 
środkami budżetowymi i funduszami celowymi, w tym zasady gospodarki 
finansowej Funduszu Solidarnościowego5. 

Część 44 – Zabezpieczenie Społeczne 
W ramach części 44 – Zabezpieczenie społeczne finansowano zadania 
z zakresu: rządowych programów pomocy społecznej i wspierania osób 
starszych; świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych; zapewnienia pomocy społecznej 
w realizacji zadań; rozwoju działalności pożytku publicznego i zwiększania 
aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa; zwiększenia skuteczności 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska. 

Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego realizował wydatki 
w układzie zadaniowym w ramach czterech funkcji państwa: 11 – Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic; 13 – Zabezpieczenie społeczne i wspieranie 
rodziny; 14 – Rynek pracy; 22 – Koordynacja działalności oraz obsługa 
administracyjna i techniczna. W ramach tych funkcji wydatki realizowane były 
w czterech zadaniach, w siedmiu podzadaniach. 

Zrealizowane w 2020 r. w części 44 dochody wyniosły 1307 tys. zł, w tym 
125,4 tys. zł stanowiły dochody uzyskane przez jednostkę objętą kontrolą. 
W 2020 r. wydatkowano 27 371 583 tys. zł, w tym 61 457 tys. zł stanowiły 
wydatki Ministerstwa. Z budżetu środków europejskich wydatkowano 
317 796 tys. zł, w tym 6365 tys. zł stanowiły wydatki Ministerstwa. Wydatki 
w części 44 stanowiły 5,4% wydatków budżetu państwa i 33,9% wydatków 
budżetu środków europejskich.  

Fundusz Solidarnościowy 

W ramach FS realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 23 października 
2018 r. o Funduszu Solidarnościowym6. Celem Funduszu jest wsparcie 
społeczne, zawodowe zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych, 
a także finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w odrębnych 
przepisach. 

Zrealizowane w 2020 r. przychody FS wyniosły 30 743 000,6 tys. zł, a koszty 
19 567 688,8 tys. zł. Stan Funduszu na koniec 2020 r. wyniósł 2 521 990,2 tys. zł.  

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7. 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
2  Załącznik do zarządzenia: nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r.  

(M.P. z 2019 r. poz. 762, ze zm.), które straciło moc z dniem 4 grudnia 2020 r.; nr 234 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. (M.P. poz. 1119). 

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.  
4  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
5  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

gospodarki finansowej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 
646). 

6  Dz. U. z 2020 r. poz. 1787. 
7  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2020 
w części budżetowej 
44 – Zabezpieczenie 
społeczne oraz planu 
finansowego Funduszu 
Solidarnościowego pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta. 

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 

– 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 

(dalej: ufp) 
 
– wykonanie planu 
przychodów i kosztów 
funduszu oraz efekty 
realizowanych zadań 

– gospodarowanie wolnymi 
środkami funduszu 
celowego 

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 



Ocena ogólna 
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2. OCENA OGÓLNA 
Część 44 – Zabezpieczenie społeczne 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. w części 44 – Zabezpieczenie społeczne. 

W wyniku kontroli 11,7% zrealizowanych w części 44 wydatków budżetu 
państwa i 96,1% wydatków budżetu środków europejskich Najwyższa Izba 
Kontroli nie stwierdziła przypadków naruszania zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. W badanej 
próbie nie stwierdzono również niecelowego i niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych. Służyły one do realizacji celów przewidzianych 
w planie działalności. Dysponent części 44 prawidłowo sprawował nadzór 
i kontrolę nad wykonaniem budżetu. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w cz. 44 
przedstawiona została w załączniku 7.1. do niniejszej informacji. 

Fundusz Solidarnościowy 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu 
finansowego w 2020 r. Funduszu Solidarnościowego. 

Koszty Funduszu zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. Nie 
stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków 
publicznych. Koszty poniesione zostały na realizację zadań ustawowych. 
Środki wydatkowano na cele prowadzonej działalności. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania planu finansowego przedstawiona 
została w załączniku 7.2. do niniejszej informacji. 

Sprawozdania 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość 
sporządzania łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 
44 – Zabezpieczenie społeczne i sprawozdań jednostkowych urzędu 
obsługującego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej8. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 44 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponent III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym 
z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. 
Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania 
za 2020 r. z wykonania planu finansowego Funduszu Solidarnościowego 
oraz sprawozdania za IV kwartał 2020 r. w zakresie operacji 
finansowych. 

Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 

                                                           
8  Sporządzane w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564), rozporządzenie Ministra 
Finansów 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. oraz 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.). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 44 
 – Zabezpieczenie 
społeczne 
oraz wykonanie planu 
finansowego w 2020 r. 
Funduszu 
Solidarnościowego 
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Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. 
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3. UWAGI  
Poziom zobowiązań Funduszu Solidarnościowego na koniec 2020 r. wyniósł 
28 241 459 tys. zł. W 2019 r., tj. w pierwszym roku działalności, Funduszowi 
udzielono dwóch nieoprocentowanych pożyczek: 4 000 000 tys. zł z Funduszu 
Pracy (dalej: FP) oraz 8 737 000 tys. zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej 
(dalej: FRD). W 2020 r. Funduszowi udzielono dwóch kolejnych 
nieoprocentowanych pożyczek: 4 000 000 tys. zł z FP oraz 11 505 000 tys. zł 
z FRD. 

Finansowanie zadań Funduszu Solidarnościowego poprzez zaciąganie pożyczek 
w innych funduszach9 było po raz kolejny niestandardowym działaniem 
oddziałującym na wysokość poniesionych w 2020 r. wydatków. Od 2023 r. FS 
będzie zobowiązany do spłacania pożyczki zaciągniętej z Funduszu Pracy 
w 2019 r. – rata roczna nie niższa niż 300 000 tys. zł w danym roku. Przychody 
Funduszu w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 30 743 000,6 tys. zł, 
w tym kwota 26 500 000 tys. zł z budżetu państwa przekazana przez ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego do FS, w związku koniecznością 
zabezpieczenia środków na waloryzację niektórych świadczeń. Kalkulacja rat 
i okresu spłaty pożyczek uwzględnia utrzymanie poziomu wydatków na 
programy przyjęte w ramach planu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz realizację innych zadań ustawowych. Należy jednak zauważyć, że 
obciążenie spłatą rat FS może mieć wpływ na płynność finansową Funduszu, 
a także zagrozić realizacji bieżących zadań. 

W ocenie NIK, mimo iż działania te miały umocowanie w regulacjach 
ustawowych lub decyzji dysponenta funduszu, to jednak dalsze finansowanie 
zadań Funduszu Solidarnościowego ze środków FP, jak i z FRD może stanowić 
zagrożenie dla realizacji ustawowych zadań tych Funduszy.  

 

                                                           
9  Z dniem 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400, dalej: 
ustawa o realizacji ustawy budżetowej na rok 2021) umorzono pożyczkę w wysokości 
8 736 532 tys. zł udzieloną na podstawie art. 31a ustawy o Funduszu Solidarnościowym 
Funduszowi Solidarnościowemu z FRD w roku 2019. 

 

Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 44  
– ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 44 – Zabezpieczenie społeczne 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 budżetowej10 na rok 2020 dochody budżetu państwa w części 44 zaplanowano w 
wysokości 255 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 1307 tys. zł (512,5% planu), w tym 125,4 tys. 
zł uzyskane przez dysponenta III stopnia. W porównaniu do wykonania 2019 r. (1825 tys. zł) 
dochody były niższe o 518 tys. zł, tj. o 28,4%.  

Na kwotę uzyskanych dochodów złożyły się głównie: 

- wpływy wynikające z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (dalej: 
PO PŻ 2014–2020), kary pieniężne za niedotrzymanie warunków umów na dostawy żywności 
oraz zwroty niewykorzystanej części dotacji celowej wraz z odsetkami – 981 tys. zł;  

- zwroty niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych na zadania z zakresu pomocy 
społecznej wraz z odsetkami – 83 tys. zł;  

- zwroty niewykorzystanych części dotacji celowych udzielanych na realizację zadań w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (dalej: ASOS) wraz 
z odsetkami – 61 tys. zł. 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wyniosły 231 tys. zł i w porównaniu z 2019 r. były 
wyższe o 6,9% (216 tys. zł). Zaległości netto wyniosły 197 tys. zł i były wyższe o 17 tys. zł, tj. o 9,4 % 
od zaległości netto na koniec 2019 r. (180 tys. zł). Należności dotyczyły głównie kosztów 
postępowania sądowego, kasacyjnego i kosztów postępowań komorniczych oraz zwrotów dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 44 przedstawiono 
w załączniku 7.3. do niniejszej informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 
27 352 923 tys. zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian w planie wydatków, ich kwota uległa 
zwiększeniu do kwoty 27 377 192 tys. zł, tj. o 24 269 tys. zł11. 

Wydatki wyniosły 27 371 583 tys. zł, tj. 100,1% kwoty ujętej w ustawie budżetowej i 100% planu po 
zmianach. Wydatki były większe o 26 476 824,4 tys. zł, tj. o 2959,1% w porównaniu do wydatków 
w 2019 r. 

Wydatki budżetowe według grup ekonomicznych przedstawiały się następująco: 
− dotacje i subwencje w kwocie 27 249 662 tys. zł; 
− współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 62 913 tys. zł; 
− wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 720 tys. zł; 
− wydatki majątkowe w kwocie 2034 tys. zł; 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 tys. zł. 
                                                           
10  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
11  Z tego zwiększeniu o środki z rezerw celowych w kwocie 41 714 tys. zł oraz o środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2000 tys. zł, 

a zmniejszeniu o kwotę 722 tys. zł w związku z jej przeniesieniem do części 31 – Praca i 63 – Rodzina na realizację 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 (dalej PO WER 2014-2020) oraz o kwotę 
24 584 tys. zł zablokowanych przez MRiPS wydatków budżetu państwa. 
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Badaniem objęto 33 dowody księgowe o łącznej wartości 7183,2 tys. zł. Próba kontrolowanych 
wydatków stanowiła 11,7% wydatków poniesionych w cz. 44 przez dysponenta III stopnia 
(61 457 tys. zł). Doboru próby wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu 
księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom 
budżetowym. Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS)12.  

W 2020 r. w MRPiPS przeprowadzono 30 postępowań przetargowych, w wyniku, których zawarto 
34 umowy na łączną kwotę 38 857,9 tys. zł. Na realizację tych umów w 2020 r. wydatkowano kwotę 
17 338 tys. zł, w tym w części 44 sfinansowano 15 umów na kwotę 3345,3 tys. zł brutto (umowy 
finansowano również z części 31 – Praca i 63 – Rodzina). 

Z wyłączeniem procedur stosowania upzp (art. 4) Ministerstwo zawarło 199 umów o łącznej wartości 
7212,5 tys. zł, w tym w części 44 – 161 umów na łączną kwotę 76 164,7 tys. zł. Na ich realizację, 
wydatkowano 7112,5 tys. zł (9,3% kwoty zawartych umów). 

Badaniem objęto pięć zamówień publicznych o łącznej wartości 7757, 7 tys. zł, na które z części 44 
wydatkowano 967,8 tys. zł: 

− zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
robót w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz remontu pomieszczeń, w obiektach MRPiPS 
zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonaniu przeglądów i czynności konserwacyjnych13. 
Wartość zawartych z tego tytułu dwóch umów14 wynosiła łącznie 779,4 tys. zł, z czego w 2020 r., 
w ramach części 44 budżetu państwa poniesiono wydatek w wysokości 696,1 tys. zł; 

− zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi 
dotyczące Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego w zakresie 
rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników15. Wartość zawartej umowy wyniosła 6740,3 tys. zł, 
z czego w 2020 r., w ramach części 44 budżetu państwa poniesiono wydatek w wysokości 
271,7 tys. zł; 

− zamówienie publiczne wyłączone z obowiązku stosowania upzp na podstawie art. 4 pkt 8, 
którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie przeprowadzek sprzętu i materiałów 
obejmujących meble, sprzęt komputerowy, dokumenty, jak również inne wyposażenie biurowe  
– o numerze referencyjnym F/38/BA/2020. Wartość zawartej umowy wynosiła 124,3 tys. zł, 
z czego w badanym okresie poniesiono wydatek w wysokości 1,7 tys. zł (w tym 1,5 tys. zł 
z części 44); 

− zamówienie publiczne wyłączone z obowiązku stosowania upzp na podstawie art. 4 pkt 8, 
którego przedmiotem były usługi stworzenia internetowego narzędzia prezentującego 
wynikowe dane statystyczne dotyczące sektora ekonomii społecznej – o numerze referencyjnym 
DES/5/2020. Wartość zawartej umowy wynosiła 81,7 tys. zł, z czego w badanym okresie 
poniesiono wydatek w wysokości 58 tys. zł (całość z części 44)16; 

− zamówienie zrealizowane na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 na zakup i dostarczenie 
do siedziby Ministerstwa 10 sztuk urządzenia Steripower Mini 500 wraz ze stojakami małymi  
– o numerze referencyjnym F/31/BA/2020 (zamówienie antycovidowe). Wartość zawartej 
i zrealizowanej umowy wyniosła 32 tys. zł (w tym 11,8 tys. zł z części 44). 

W efekcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania 
postępowań i ich przebiegu, wyboru wykonawcy zamówienia, terminu realizacji umów oraz wypłaty 
należnego wynagrodzenia. Wydatków dokonywano zgodnie z planem na zakupy i usługi służące 
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

                                                           
12  Próbą objęto osiem zapisów księgowych o wartości 3510,8 tys. zł wybranych w sposób celowy (poniesionych w  okresie 

1 listopad–31 grudnia 2020 r.); 32 zapisy księgowe o wartości 11,9 tys. zł wybrane w sposób celowy dotyczące wydatków 
poniesionych w oparciu o realizację 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 
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm., dalej: ustawa o zwalczaniu COVID-19). Do wartości wydatków objętych badaniem 
wliczono także: 26 zapisów księgowych (na kwotę 2350,9 tys. zł) dotyczących kampanii informacyjnych, 53 zapisy księgowe 
(na kwotę 65 tys. zł) dotyczące wydatków poniesionych na podróże zagraniczne, sześć zapisów księgowych (na kwotę 
1039,1 tys. zł) dotyczących przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne. 

13  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 15/BA/PN/2020. 
14 Umowa nr 15/1/BA/PN/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. na kwotę 588,1 tys. zł oraz umowa nr 15/2/BA/PN/2020 z dnia 

18 sierpnia 2020 r. na kwotę 45,6 tys. zł. 
15  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 17/DI/PN/2020. 
16  Zamówienie udzielone w ramach projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej, realizowanego 

przez Ministerstwo w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania nr 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, PO WER 2014–2020. 
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 56 720 tys. zł, tj. 97,1% planu. W porównaniu 
do 2019 r. były większe o 12%.  

Badaniem objęto wydatki związane z przeprowadzonymi w 2020 r. kampaniami informacyjnymi 
oraz podróżami zagranicznymi na łączną kwotę 2350,9 tys. zł. Wydatki poniesiono w związku 
z realizacją kampanii informacyjnych m.in. w obszarze Bezpieczny Senior w czasie pandemii COVID-19 
oraz promocji programu rządowego Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.  

Wydatki MRPiPS – Urzędu obsługującego Ministra (dysponent III stopnia) zostały zrealizowane 
w wysokości 61 411 tys. zł, co stanowiło 95,4% planu po zmianach. Główną pozycję wydatków 
stanowiły wynagrodzenia. 

Według stanu na koniec 2020 r., zobowiązania wyniosły 3162 tys. zł i były o 1405 tys. zł, tj. o 80% 
wyższe od kwoty zobowiązań na koniec 2019 r. Obejmowały głównie wydatki na wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Ministerstwa za 
2020 r. (3116 tys. zł). W 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie stwierdzono 
przekroczeń limitów wydatków oraz dokonywania nieuzasadnionych zmian w planie. Nie wystąpiły 
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 

Przyznane środki z rezerwy celowej w kwocie 41 714 tys. zł, zostały wydatkowane w wysokości 
41 675,4 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało głównie z mniejszych (o 13,6 tys. zł) 
wydatków na finansowanie wsparcia Programu Pokonać bezdomność oraz obsługę FS. 

Badaniem objęto wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25 – Środki na zadania określone w ustawie 
o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na łączną kwotę 6500 tys. zł. Środki budżetu państwa zostały 
przeznaczone na realizację programu Ministra z obszaru pomocy społecznej pod nazwą Pokonać 
Bezdomność. Kwota uległa zmniejszeniu o 1934 tys. zł17 do kwoty 4566 tys. zł, co było spowodowane 
niższym zapotrzebowaniem na środki finansowe po zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań w ramach Programu. 

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa przyznano 2000 tys. zł, z której wykorzystano 1999 tys. zł18. Środki 
zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych, związanych 
z uruchomieniem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W ramach kampanii pn. Wspieraj 
Seniora został zakupiony czas antenowy w mediach i internecie na emisję dwóch spotów informacyjno- 
-edukacyjnych. Dotyczyły one wsparcia i niezbędnej pomocy osobom starszym w czynnościach dnia 
codziennego, związanych z wyjściem z domu, co było utrudnione przez epidemię wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał w części 44 blokad planowanych wydatków budżetu 
państwa w łącznej kwocie 25 755,4 tys. zł pochodzących m.in. z: 
− oszczędności z ograniczonego zakupu usług i materiałów związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem Ministerstwa, rezygnacji z części zaplanowanych umów zleceń, oszczędności 
wynikających ograniczonego wykupu praw autorskich, niewykorzystanych środków 
na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ministerstwa ogółem na kwotę 13 603,3 tys. zł; 

− braku możliwości realizacji niektórych zadań z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
o wartości 10 131,3 tys. zł; 

− przesunięcia terminów realizacji projektów na 2021 r. o wartości 860 tys. zł. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał w części 44 blokad wydatków budżetu środków 
europejskich na kwotę 60 149,6 tys. zł. Dotyczyły głównie niewykorzystanych środków finansowych 
w ramach: 

− PO WER 2014–2020 przeznaczonych na realizację projektów z powodu ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
o wartości 37 805,8 tys. zł, 

− PO WER 2014–2020 oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na zwrot 
wydatków poniesionych przez PFRON w kwocie 22 342 tys. zł. 

                                                           
17  Decyzja Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2020 r. MF/FS4.4143.3.371.2020.MF.3845.K01. 
18  Zarządzenia nr 176 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rodziny 

i Polityki Społecznej, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych. 
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Decyzje o blokadzie wydatków były podejmowane po otrzymaniu informacji o niewykorzystaniu 
środków w ramach planu wydatków od dysponentów niższego stopnia lub departamentów 
merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań. 

W ustawie budżetowej na rok 2020 limit wynagrodzeń w ramach budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich określono w łącznej wysokości 27 471 tys. zł, w tym 25 618 tys. zł 
na wynagrodzenia osobowe, a 1853 tys. zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wydatki 
na wynagrodzenia zostały zrealizowane w kwocie 26 573 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach 
(27 955 tys. zł). 

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w części 44, według sprawozdania o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 290 etatów, tj. o 30 etatów więcej 
niż w roku 2019 r. (260 etatów) i o 120 etatów niższe od planu po zmianach (410 etatów)19. Różnica 
pomiędzy faktycznym wykorzystaniem a planem etatów spowodowana była koniecznością 
dostosowania poziomu zatrudnienia w części 44 do poziomu zapewniającego ciągłość działania 
Ministerstwa w związku z przeniesieniem części 31 – Praca do nowopowstałego Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii. Zmiany dotyczyły pracowników zapewniających obsługę: 
informatyczną, kadrową, finansową, księgową, logistycznozaopatrzeniową, archiwum zakładowego, 
kancelaryjną i prawną, zamówień publicznych, spraw obronnych.  

Przeciętne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego w części 44 wynosiło 7,6 tys. zł 
miesięcznie, tj. 104,1% przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. (7,3 tys. zł). 

W 2020 r. zawarto 115 umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej na łączną kwotę 655,1 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. liczba umów była mniejsza 
o dziewięć, tj. o 7,3%. Kwota wydatków z tego tytułu wyniosła 632,8 tys. zł i była o 125,9 tys. zł, 
tj. o 24,8% wyższa od kwoty wydatkowanej na ten cel w roku 2019 (506,9 tys. zł). Największe 
wydatki poniesiono na umowy z ekspertami oceniającymi oferty na realizację zadań publicznych 
w ramach ASOS na lata 2014-2020.  

W okresie od 16 marca do 31 grudnia 2020 r., w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2, 
procentowy udział osób pracujących zdalnie wyniósł średnio 34% (tj. od 13% do 63%)20.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 44 przedstawiono 
w załączniku 7.5. do niniejszej informacji. 

Wydatki majątkowe, wyniosły 2033,5 tys. zł (0,01% wydatków części), co stanowiło 964% kwoty 
określonej w ustawie budżetowej (211 tys. zł) i 92% planu po zmianach (2210 tys. zł). 
W  porównaniu do 2019 r. (577 tys. zł) były one wyższe o 1456,5 tys. zł, tj. o 252%. 

W planie rzeczowo-finansowym wydatków inwestycyjnych budżetu państwa na 2020 r. 
zaplanowano do realizacji dwa zadania: Rozbudowa infrastruktury sieciowej MRPiPS na kwotę 
175 tys. zł oraz Wykup praw autorskich (36 tys. zł – działalność badawczo-rozwojowa). W trakcie 
roku budżetowego wprowadzono do realizacji 13 nowych zadań, których wartość wyniosła 
1820 tys. zł. Zakupy pozwoliły na cyfryzację kluczowych procesów wewnętrznych Ministerstwa 
usprawniając realizację działań statutowych21.  

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE zrealizowano w wysokości 
62 913 tys. zł, co stanowiło 97,5% planu po zmianach. Obejmowały głównie środki w wysokości 
53 909 tys. zł przeznaczone na działalność KOWR w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020 oraz 
5249 tys. zł na pomoc techniczną przy realizacji ww. Programu. 

W ustawie budżetowej na dotacje w ramach budżetu państwa (z wyłączeniem dotacji na 
współfinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej) zaplanowano 27 252 500 tys. zł. 
                                                           
19  Zgodnie z metodologią, sprawozdanie Rb-70 określa przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na 

pełnozatrudnionych z dokładnością do osoby. Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób przebywających na urlopach 
bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz na zasiłkach chorobowych i opiekuńczych. 
Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 zawiera jedynie dane statystyczne dotyczące przeciętnego stanu 
zatrudnienia – nie zawiera liczby osób faktycznie pozostających w stosunku pracy. 

20  Według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca. Ewidencja wykonania pracy zdalnej przez pracowników Ministerstwa 
prowadzona była dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Przedstawione dane dotyczą pracowników części 
budżetowej 31 (również w okresie działu praca), 44 i 63. Procentowy udział osób pracujących zdalnie został określony 
w stosunku do liczby zatrudnionych (przeliczeniu na pełnozatrudnionych według metodologii sporządzania sprawozdania 
Rb-70). W poszczególnych miesiącach zakres pracy zdalnej wyniósł odpowiednio: 54%, 56%, 38%, 31%, 18%, 13%, 18%, 48%, 
63%, 36%. 

21  Dotyczy: zakupu platformy QNT Busines Proces Management zintegrowanej z systemem finansowo-księgowym Quorum 
zaimplementowanym w Ministerstwie. 
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W ciągu roku środki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 757 tys. zł. Wydatki zrealizowano 
w kwocie 27 249 662 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (27 251 743 tys. zł).  

Największą pozycję w ramach dotacji stanowiła wpłata dla Funduszu Solidarnościowego w kwocie 
26 500 000 tys. zł, zrealizowana w 100% oraz dotacja dla PFRON 696 695 tys. zł zrealizowana 
w 99,4% planu po zmianach, głównie na wypłatę pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych oraz na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na 
skutek zastosowania ustawowych zwolnień podatkowych. 
Programy finansowane z dotacji: 

1. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2020, kwota zaplanowana wg 
ustawy budżetowej 5500 tys. zł, wykonanie 9940 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach (10 006 tys. zł). 
Celem Programu było wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie 
problemu bezdomności oraz inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi 
oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. Zadania zrealizowane zostały w ramach 
79 umów. Dofinansowanie otrzymały: stowarzyszenia – 5851 tys. zł; pozostałe jednostki niezaliczone 
do sektora finansów publicznych – 3149 tys. zł; fundacje – 940 tys. zł. 

2. Od zależności ku samodzielności – edycja 2020, kwota zaplanowana w ustawie budżetowej 
3000 tys. zł, wykonanie 2784 tys. zł, tj. 97,4% planu po zmianach (2857 tys. zł). Celem Programu było 
umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej. 
Wsparcie realizacji projektów otrzymały 43 podmioty, z tego: stowarzyszenia – 1350 tys. zł, gminy  
– 640 tys. zł, fundacje – 521 tys. zł, pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych  
– 193 tys. zł, powiaty – 80 tys. zł. W związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 
zaniechano wizyt monitorujących w podmiotach realizujących projekty. Nie stwierdzono 
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wszystkie 43 rozliczone sprawozdania były 
poprawne i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym. 

Minister ustalił cele i mierniki w ramach układu zadaniowego wydatków w ramach funkcji: 
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, na poziomie zadań: 13.1.W Pomoc i integracja 
społeczna, 13.2. Świadczenia społeczne, 13.3.W Sprawy kombatantów i osób represjonowanych, 
13.5. Ekonomia społeczna i solidarna, oraz w ramach funkcji 14. Rynek pracy, na poziomie zadania 
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Dysponent części 44 w ramach układu 
zadaniowego ponosił również wydatki w ramach funkcji: 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność 
granic oraz 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna. 

Wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w 2020 r. 
w części 44 wyniosły łącznie 27 689 379,2 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu po zmianach. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu państwa w części 44 przedstawiono 
w załączniku 7.4. do niniejszej informacji. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane 
w kwocie 187 001 tys. zł. Plan po zmianach stanowił kwotę 382 276 tys. zł. Wydatki budżetu 
środków europejskich wyniosły 317 796 tys. zł (o 81 624 tys. zł więcej niż w 2019 r.), co stanowiło 
169,9% wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej i 83,1% planu po zmianach. Minister 
dokonał blokad wydatków budżetu środków europejskich na kwotę 60 149,6 tys. zł. Dotyczyły 
głównie niewykorzystanych środków finansowych w ramach: 
− PO WER 2014–2020 przeznaczonych na realizację projektów z powodu ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
na kwotę 37 805,8 tys. zł, 

− PO WER 2014–2020 oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych 
na zwrot wydatków poniesionych przez PFRON w kwocie 22 342 tys. zł. 

Badaniem objęto realizację projektu w ramach PO PŻ 2014–2020, finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przez Ministerstwo pełniące rolę 
Instytucji Zarządczej (IZ). Beneficjentem Programu był KOWR, jako Instytucja Pośrednicząca oraz 
organizacje partnerskie na poziomie ogólnopolskim lub ponadregionalnym: Federacja Banków 
Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony Krzyż 
(PCK) wyłonione przez Ministerstwo w drodze otwartego konkursu ofert. Konkurs został 
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rozstrzygnięty w grudniu 2018 r. na potrzeby dwóch kolejnych Podprogramów: Podprogramu 2019 
oraz Podprogramu 2020. 

Wydatki PO PŻ 2014–2020 wykonane zostały w kwocie 305 489 tys. zł, tj. 249,8% planu według 
ustawy budżetowej (122 309 tys. zł) i 95% planu po zmianach (321 711 tys. zł). Środki finansowe 
przeznaczono na zakup i dostawę artykułów spożywczych oraz środków ochrony osobistej 
do magazynów organizacji partnerskich w ramach PO PŻ 201–-2020, a także na ryczałt dla 
organizacji partnerskich realizujących dystrybucję żywności i działania towarzyszące w ramach 
dystrybucji żywności. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących były 
określone w Wytycznych IZ.  

W 2020 r. zakupiono żywność za kwotę 326 725,3 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 
kwota – 277 716,9 tys. zł oraz budżet państwa kwota – 49 008,4 tys. zł). Koszty administracyjne, a także 
wydatki na transport, magazynowanie i dystrybucję żywności oraz środków ochronnych wyniosły 
łącznie 32 672,5 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich kwota 27 771,7 tys. zł oraz z budżetu 
państwa kwota 4900,8 tys. zł). 

W ramach całego podprogramu 2019 r., który trwał od końca grudnia 2019 r. do końca września 
2020 r., pomocą żywnościową objęto 1 346 348 osób, tj. o 170 tys. osób mniej niż zaplanowały 
organizacje partnerskie we wnioskach o dofinansowanie projektów. Wśród przyczyn nieosiągnięcia 
wskaźnika liczby odbiorców końcowych wymieniano trudności wynikające ze stanu epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (mniej osób zgłosiło się po pomoc, niektóre 
organizacje lokalne były zmuszone do tymczasowego wstrzymania działalności ze względów 
bezpieczeństwa, część osób otrzymujących świadczenia społeczne utraciło uprawnienia do pomocy 
w związku z ich waloryzacją, w szczególności osoby starsze i osoby niepełnosprawne – w listopadzie 
2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do PO PŻ zostało podwyższone – z 200% do 220% 
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej). 

Łącznie zakupiono 71 752,9 ton żywności na pomoc dla potrzebujących, z tego: PCK udzieliło pomocy 
żywnościowej 96 767 osobom, w tym 24 173 dzieciom poniżej 15. roku życia i 11 303 osobom 
powyżej 65. roku życia, Caritas Polska dostarczyła pomoc 278 478 osobom, w tym 65 030 dzieciom 
i 40 218 osobom powyżej 65. roku życia, PKPS udzielił pomocy 252 511 osobom, w tym 68 313 
dzieciom i 31 321 osobom powyżej 65. roku życia. Największej liczbie osób pomocy udzieliła 
Federacja Polskich Banków Żywności dla 718 592 osób, w tym 184 578 dzieci i 76 755 osób starszych.  

W realizacji PO PŻ na terenie kraju uczestniczyło łącznie 2671 organizacji partnerskich regionalnych 
oraz lokalnych w 2314 gminach, tj. w 93% wszystkich gmin w Polsce. Skierowań do uzyskania 
pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 nie wydało łącznie 181 na 2495 ośrodków 
pomocy społecznej (w poprzednim roku – 198), co oznacza, że zasięg terytorialny Programu zwiększył 
się pomimo trudności związanych z dystrybucją w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Najwięcej gmin objętych pomocą żywnościową znajdowało się w województwach: małopolskim, 
lubuskim (99%), podlaskim (98%), lubelskim, świętokrzyskim (97%), śląskim (96,5%). Najsłabiej 
rozwinięta sieć organizacji partnerskich dotyczyła województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego 
(82%), opolskiego (87%), dolnośląskiego (89%), pomorskiego (90%). 

W związku z panującą epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w marcu 2020 r. MRiPS jako 
IZ PO PŻ wprowadziła zmiany w Wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  
– organizacji partnerskich, pozwalające na większą elastyczność w realizacji dystrybucji, działań 
towarzyszących i kwalifikowaniu odbiorców. Umożliwiono m.in. zdalne kierowanie uprawnionych do 
PO PŻ przez ośrodki pomocy społecznej, organizowanie działań towarzyszących w trybie zdalnym, 
zwiększenie przydziału żywności w przypadku osób bezdomnych.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w części 44 
znajdują się w załączniku 7.6. do niniejszej informacji. 

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta 
części 44 – Zabezpieczenie społeczne i sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia, 
tj. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
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− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 

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

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

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

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 44 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponent trzeciego stopnia – Ministerstwo) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
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5. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO 

 

5.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

5.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

W ustawie budżetowej na rok 2020 przychody Funduszu zaplanowano na kwotę 30 259 200 tys. zł. 
Zrealizowane przychody wyniosły 30 743 000,6 tys. zł i stanowiły 101,6% kwoty określonej 
w planie. Przychody Funduszu pochodziły z: 

- wpłat od jednostek – 26 500 000 tys. zł (86,2 ogółu przychodów, 100% planu po zmianach), 
wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
do FS, w związku koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację niektórych świadczeń; 

- obowiązkowych składek na Fundusz – 2 329 773,7 tys. zł (7,6% ogółu przychodów; 89,6% planu 
po zmianach); 

- daniny solidarnościowej22 – 1 845 345,6 tys. zł (6% ogółu przychodów; 160% planu po zmianach); 
- pozostałych przychodów – 67 881,3 tys. zł (0,2% ogółu przychodów i 737,8% planu po zmianach). 

Kwota obejmowała odsetki w wysokości 34 981,9 tys. zł oraz inne przychody w kwocie 
32 899,4 tys. zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania określonego w ustawie 
budżetowej na 2020 r. planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-40) nie wykazano 
żadnych należności.  

5.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW 

W ustawie budżetowej na rok 2020 koszty Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 
20 441 300 tys. zł. Koszty zwiększono do kwoty 20 646 300 tys. zł (o 1%) m.in. w celu umożliwienia 
sfinansowania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz 
kosztów jego obsługi. Koszty zrealizowano w kwocie 19 567 688,8 tys. zł (94,8% planu po zmianach). 
Koszty Funduszu zostały poniesione na: 
1. Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych  

– 3 842 247,1 tys. zł (78,6% planu po zmianach), w tym:  

- programy rządowe i resortowe – 235 387,2 tys. zł (44,4% planu po zmianach), w tym: koszty 
programów rządowych – 100 000,0 tys. zł (90,9% planu po zmianach); koszty programów 
resortowych – 135 387,2 tys. zł (32,2% planu po zmianach); 

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 3 566 859,9 tys. zł, 
w tym koszty obsługi w kwocie 86 859,9 tys. zł (82,6% planu po zmianach); 

- odpis na Fundusz Dostępności – 40 000 tys. zł (100% planu po zmianach)23; 
- zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 

– w 2020 r. nie poniesiono kosztów w tym zakresie; 
- zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych  

– w 2020 r. nie poniesiono kosztów w tym zakresie. 
2. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – 11 504 267,6 tys. zł, 

w tym: koszty obsługi 57 235,2 tys. zł (100% planu po zmianach). 
3. Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy – 4 204 940,2 tys. zł, w tym: koszty obsługi 102 559,5 tys. zł 

(99,6% planu po zmianach). 
4. Pozostałe zadania – 16 233,9 tys. zł (49,5% planu po zmianach), w tym: 

- pobór składki na FS przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) – 11 648,9 tys. zł 
(89,6% planu po zmianach); 

- zwrot nadpłat – 2798,7 tys. zł (42,9% planu po zmianach); 
                                                           
22  O której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426, ze zm.). 
23  Art. 6a ustawy o Funduszu Solidarnościowym – środki FS przeznacza się także na wsparcie udzielane w ramach Funduszu 

Dostępności. Wysokość odpisu ustala się corocznie w planie finansowym. 



Wyniki kontroli 

16 
 

- koszty obsługi zadań – 1786,1 tys. zł (13,5% planu po zmianach); 
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, obsługi wyodrębnionych rachunków 

bankowych, odsetki – 0,24 tys. zł (1,2% planu po zmianach).  

W 2020 r. nie występowały koszty administracyjne finansowane z FS. Zgodnie z art. 36 ustawy 
o Funduszu Solidarnościowym maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy 
na 2020 rok został określony dla części 44 – Zabezpieczenie społeczne na poziomie 1750 tys. zł, 
natomiast dla części 85 – Województwa na poziomie 1584 tys. zł. W 2020 r., z zastrzeżeniem 
wydatków realizowanych w ramach programów resortowych, nie występowały wydatki majątkowe 
finansowane z Funduszu.  

W 2020 r. Fundusz w ramach zamówień publicznych planował działania promocyjne, których 
ostatecznie nie zrealizował, ze względu na ogłoszony stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

W 2020 r. uruchomiono cztery programy resortowe (100% zaplanowanych w Planie Wsparcia): 
- Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  (edycja 2019-2020) – zaplanowano kwotę 

80 000 tys. zł. Minister zatwierdził wnioski na dofinansowanie dla 492 gmin i powiatów na 
łączną kwotę 79 649,8 tys. zł, tj. 99,6% planu; 

- Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (edycja 2020) – zaplanowano kwotę 
40 000 tys. zł, Minister zatwierdził wnioski na dofinansowanie dla 235 gmin na łączną kwotę 
25 104,0 tys. zł, tj. 62,8% planu; 

- Program Opieka wytchnieniowa (edycja 2020) – zaplanowano kwotę 80 000 tys. zł, Minister 
zatwierdził wnioski na dofinansowanie dla 359 gmin/powiatów na łączną kwotę 28 548,5 tys. zł, 
tj. 35,7% planu; 

- Program Centra opiekuńczo-mieszkalne – zaplanowano kwotę 120 000 tys. zł. Minister 
zatwierdził wnioski na dofinansowanie dla 22 gmin/powiatów na łączną kwotę 48 509,0 tys. zł, 
tj. 40,4% planu. 

W 2020 r. poza ww. programami uruchomiono także nowy program Asystent osobisty osoby 
z niepełnosprawnościami edycja 2020–2021, a na jego realizację zaplanowano 80 000 tys. zł. Minister 
zatwierdził 26 ofert organizacji pozarządowych. Ostatecznie umowy zawarto z 20 organizacjami 
pozarządowymi na łączną kwotę 3175,8 tys. zł, tj. 4% planu. 

Programy resortowe zostały zrealizowane na niższym niż planowano poziomie, ponieważ część 
jednostek samorządu terytorialnego nie przystąpiła do programów w związku z panującą epidemią 
wirusa SARS-CoV-2. Natomiast te samorządy, które przystąpiły zmniejszyły zakres realizowanych 
zadań programowych bądź zrezygnowały z ich realizacji. 

Nabór wniosków w ramach konkursów realizowany był przez wojewodów, którzy po dokonaniu 
oceny formalnej i merytorycznej sporządzali i przekazywali do Ministra wnioski wraz z listą 
rekomendowanych wniosków na środki finansowe. 

Badaniem objęto dokumentację 17 wniosków o przyznanie środków Funduszu (1,5% wszystkich 
wniosków) na łączną kwotę 41 017,4 tys. zł złożonych w ramach czterech uruchomionych 
programów. Doboru próby dokonano w sposób celowy24. W ramach badanej próby stwierdzono, 
że dokumentacja była prowadzona rzetelnie, w przypadku wątpliwości lub nieprawidłowości 
wzywano do skorygowania wniosków. Środki w ramach zaakceptowanych wniosków 
rozdysponowano zgodnie z postanowieniami ustawy o Funduszu Solidarnościowym oraz wytycznymi 
przyjętymi przez Ministra w ramach poszczególnych programów, tj. w sposób legalny i celowy. 
Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach wszystkich ogłoszonych programów oraz list 
rekomendowanych przez Ministra wniosków publikowano terminowo w BIP. W przypadku 
pozytywnie zweryfikowanych wniosków wszystkie umowy sporządzono i podpisano z wojewodami 
zgodnie z zapisami przyjętych programów, na kwoty odpowiadające wnioskowanym. 

Zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 28 241 459 tys. zł (99,1% planu po zmianach), na które 
złożyły się pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) w łącznej kwocie 20 241 459 tys. zł 
oraz pożyczki z Funduszu Pracy w kwocie 8 000 000 tys. zł. 

 

 

                                                           
24  Z programów Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019–2020, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 

edycja 2020, Opieka wytchnieniowa edycja 2020, Centra opiekuńczo-mieszkalne badaniem objęto z każdego programu po 
dwa wnioski o najwyższej kwocie dofinansowania i po dwa o najniższej kwocie dofinansowania. Dodatkowo dobrano 
wniosek Gminy Rumia dla programu Centra opiekuńczo-mieszkalne. 



Wyniki kontroli 

17 
 

W 2020 r. udzielono Funduszowi dwóch nieoprocentowanych pożyczek: 
− w kwocie 11 505 000 tys. zł z FRD25 na realizację dodatkowego rocznego świadczenia 

pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów jego obsługi26, zawartej na podstawie 
umowy pożyczki wraz z aneksem pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rodziny, Pracy 
iPolityki Społecznej a FRD reprezentowanym przez Prezesa ZUS. Środki zostały przekazane na 
rachunek Funduszu w trzech transzach27. Pożyczka będzie zwracana przez pożyczkobiorcę 
do dnia 31 grudnia 2040 r. w ratach rocznych, według harmonogramu ustalonego w umowie28. 

− w kwocie 4 000 000 tys. zł z Funduszu Pracy29 na finansowanie wydatków związanych z rentami 
socjalnymi, zasiłkami pogrzebowymi oraz kosztów ich obsługi30. Pożyczka podlega spłacie 
w ratach rocznych w okresie 10 lat, począwszy od 2030 r. Wysokość raty w danym roku 
budżetowym jest nie niższa niż 300 000 tys. zł. 

Wysokość rocznej raty została ustalona tak, aby nie stanowiła zbytniego obciążenia dla FS. 
W kalkulacji rat uwzględniono wyższe wpływy z tytułu podwyższonej składki na Fundusz 
w kolejnych latach, przychody z daniny solidarnościowej oraz z podatku od sprzedaży detalicznej. 
Kalkulacja rat i okresu spłaty pożyczek uwzględnia utrzymanie poziomu wydatków na programy 
przyjęte w ramach planu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizację innych zadań 
ustawowych. Należy mieć na uwadze, że są to kolejne pożyczki udzielone FS. Od 2023 r. FS będzie 
zobowiązany do spłacania pożyczki zaciągniętej z Funduszu Pracy w 2019 r. – rata roczna nie niższa 
niż 300 000 tys. zł w danym roku. Obciążenie spłatą rat FS może mieć wpływ na płynność finansową 
Funduszu, a także zagrozić realizacji bieżących zadań.  

5.1.3. STAN FUNDUSZU I GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI 

Stan Funduszu, na początku 2020 r. wynosił (minus) 8 653 321,6 tys. zł, tj. 94,1% planu po zmianach. 
Na stan Funduszu na początek 2020 r. składały się: 

− środki pieniężne – 4 083 209,9 tys. zł, 
− zobowiązania – 12 736 531,5 tys. zł. 
Stan Funduszu na koniec 2020 r. wyniósł 2 521 990,2 tys. zł, tj. 600,5% planu po zmianach31 
(w znowelizowanej ustawie budżetowej zakładano kwotę 625 000 tys. zł). Na stan Funduszu na 
koniec 2020 r. składały się:  
− środki pieniężne – 30 763 449,1 tys. zł;  
− zobowiązania – 28 241 459,0 tys. zł. 

Na koniec 2020 r. stan środków pieniężnych przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów 
wyniósł 30 762 271,4 tys. zł, z tego w zarządzanie overnight 533 608,9 tys. zł, w zarządzanie 
terminowe 30 228 662,5 tys. zł32. Środki przekazane w 2020 r. z wydatków budżetu państwa zasiliły 
Fundusz, lecz nie zostały przez ten Fundusz w 2020 r. wykorzystane (zostaną rozdysponowane 
w następnym roku). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. średnia środków pieniężnych przekazanych w zarządzanie Ministrowi 
Finansów wynosiła 219 753,3 tys. zł33. Stan środków pieniężnych przekazanych w zarządzanie 
terminowe do Ministra Finansów zwiększył się w miesiącu grudniu z uwagi na wpływ środków 
przeznaczonych na wsparcie finansowe FS. W 2020 r. złożono łącznie 266 dyspozycji przekazania 

                                                           
25  Umowa pożyczki z dnia 24 marca 2020 r., której przedmiotem było udzielenie pożyczki w kwocie 11 300 000 tys. zł. 

30 kwietnia 2020 r. zawarto aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 24 marca 2020 r. – zwiększono kwotę pożyczki 
do 11 505 000 tys. zł. 

26  O którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów 
i rencistów (Dz. U. poz. 321, ze zm.). 

27  25 marca 2020 r. kwota 10 000 000 tys. zł; 10 kwietnia 2020 r. kwota 1 300 000 tys. zł i 4 maja 2020 r. kwota 205 000 tys. zł. 
28  Pierwsza rata w wysokości 750 000 tys. zł płatna do dnia 30 listopada 2026 r. Ostatnia rata w kwocie 1 005 000 tys. zł 

płatna do 31 grudnia 2040 r. 
29  Decyzja nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia ze środków 

Funduszu Pracy pożyczki do Funduszu Solidarnościowego oraz warunków i terminów spłaty pożyczki. 
30  Art. 6b ust. 1 pkt 3 ustawy o Funduszu Solidarnościowym. 
31  Stan FS na koniec 2020 r. w planie po zmianach został określony w wysokości 420 000 tys. zł. 
32  Zgodnie z art. 78d. ust. 1 i 2 ufp, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. 

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

33  Średnia środków przekazanych w zarządzanie O/N stanowiła kwotę 204 745,5 tys. zł, a w zarządzanie terminowe 
244 347,6 tys. zł. 
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środków w zarządzanie terminowe (nie wystąpiły przypadki wcześniejszego zwrotu środków 
przekazanych w zarządzanie)34. 
 
Odsetki bankowe od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 
33 675,8 tys. zł, z czego: odsetki od zarządzania terminowego – 33 075,2 tys. zł i odsetki od 
zarządzania overnight – 600,6 tys. zł. 
 
Przekazywanie wolnych środków Funduszu w zarządzanie Ministra Finansów nie stanowiło 
zagrożenia dla terminowej realizacji wypłat środków w związku z zadaniami realizowanymi 
w ramach Funduszu. 
 
Dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu Solidarnościowego przedstawiono w załączniku  
nr 7.7. do niniejszej informacji. 

5.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Minister w dniu 29 listopada 2019 r., zaakceptował i opublikował w BIP ogłoszenie o Planie 
Wsparcia na 2020 r.35, tj. zgodnie z art. 11 ustawy o Funduszu Solidarnościowym36. W ramach 
wsparcia zaplanowano realizację m.in.: 
1. Programów resortowych: 

- Opieka wytchnieniowa – zapewnienie członkom rodzin (opiekunom) osób niepełnosprawnych 
alternatywnej formy czasowej opieki; 

- Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – zapewnienie wsparcia osobom 
niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – wprowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

- Centra opiekuńczo-mieszkalne – uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, 
poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania  
w formie pobytu dziennego lub całodobowego. 

2. Programów rządowych: 
- Ministerstwa Zdrowia: pn. Specjalne świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych na lata 2019–2020, program/zadanie dotyczący zwiększenia 
dostępności do wideo tłumaczy polskiego języka migowego w podmiotach systemu ochrony 
zdrowia, zadanie obejmujące transport dla osób korzystających z dziennych domów pomocy 
medycznej; 

- Ministerstwa Infrastruktury – program/zadania dotyczące Polskich Kolei Państwowych, 
w tym usuwanie barier w obiektach dworcowych, które nie podlegają modernizacji w ramach 
Programu Inwestycji Dworcowych oraz zapewnienie pracowników z profesjonalnym 
podejściem do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej; 

- Ministerstwo Sportu – program mający na celu wsparcie projektów zgłaszanych przez 
organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób niepełnosprawnych; 

- Ministerstwa Cyfryzacji – zadanie pn. Niepełnosprawni programiści na rynku pracy  
– dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami profesjonalnych szkoleń z zakresu 
programowania. 

W Planie wsparcia znalazły się wszystkie programy realizowane w 2019 r. W trakcie 2020 r. 
uruchomiono dodatkowo dwa programy resortowe Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami 
edycja 2020–2021 oraz Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób 
z niepełnosprawnością edycja 2020–2021. Uruchomione programy miały poprawić jakość życia osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić korzystanie na zasadzie równości z innymi z różnorodnych 
obszarów życia, dotyczących m.in. informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego 
rodzaju usług. 

                                                           
34  17 dyspozycji na okres 1-4 dni; 40 dyspozycji na okres 5-10 dni; 25 dyspozycji na okres 11–20 dni; 16 dyspozycji na okres 

21–30 dni; 13 dyspozycji na okres 31–40 dni; 13 dyspozycji na okres 41–50 dni; 67 dyspozycji na okres 51–100 dni; 
61 dyspozycji na okres 101–200 dni; 14 dyspozycji na okres 201-295 dni. 

35  http://niepelnosprawni.gov.pl/ 
36  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje na dany rok kalendarzowy roczny plan działania na 

rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i umieszcza go do dnia 30 listopada roku poprzedniego na swojej stronie 
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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W ww. Planie wsparcia wskazano, że zgodnie z art. 13 i 14 ustawy o Funduszu Solidarnościowym 
warunkiem realizacji każdego z ww. programów był nabór wniosków lub tryb otwartego konkursu 
ofert dokonywany przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra 
lub Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast nabór wniosków w odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego – przez wojewodów. 
W 2020 r. w ramach Planu wsparcia Minister zatwierdził 1134 wnioski jednostek samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie pięciu uruchomionych programów resortowych na łączną kwotę 
184 795,3 tys. zł.  

W układzie zadaniowym koszty FS realizowano w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne 
i wspieranie rodziny w kwocie 19 567 688,8 tys. zł (94,8% planu po zmianach), w tym: 

- Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.3.W Wyrównywanie szans 
zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, działanie 13.1.3.2.W Wspieranie osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym – w kwocie 3 858 481,0 tys. zł (78,4% planu 
po zmianach); 

- Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne, podzadanie 13.2.1. Świadczenia społeczne realizowane 
w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego, działanie 13.2.1.3. Pozostałe 
świadczenia – w kwocie 15 709 207,8 tys. zł (99,9% planu po zmianach). 

Dla zadania 13.1.W określono cel pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 
dla którego przypisano miernik wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach 
domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Wartość miernika przyjęto na poziomie 7%,  
a osiągnięto na poziomie 6,5% (według stanu na 2019 r.). W ramach zadania 13.1.W realizowane 
było podzadanie 13.1.3.W, dla którego ustalono cel: Zapewnienie realizacji programów opracowanych 
w ramach Funduszu Solidarnościowego oraz wsparcia finansowego ze środków tego Funduszu. Dla tego 
celu przypisano miernik: liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu 
Solidarnościowego. Wartość miernika przyjęto na poziomie – ok. 500 tys., a wykonano na poziomie  
– ok. 613 tys. 
Dla zadania 13.2., jak i podzadania 13.2.1. ustalono cel Zapewnienie środków dla osób uprawnionych 
do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego, dla 
których przypisano miernik liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu 
Solidarnościowego. Wartość miernika przyjęto na poziomie ok. 10 200 tys. (dodatkowe świadczenie 
pieniężne dla emerytów i rencistów, renta socjalna, zasiłek pogrzebowy), a osiągnięto na poziomie 
ok. 9720 tys. (95,3%). Niższe wykonanie wynikało z przyjęcia przez dysponenta Funduszu 
szacunkowych wartości miernika, ponieważ, jak wyjaśnił Dyrektora BKA, KRUS nie dysponował 
danymi w zakresie liczby osób korzystających z renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, a ZUS nie 
prowadził prognoz tych świadczeń.  
Analiza wykonania zadań Funduszu dokonywana była na podstawie sprawozdań (Rb-33, Rb-40,  
Rb-N, Rb-Z). 

5.2.  SPRAWOZDANIA 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta Funduszu 
Solidarnościowego: 
- z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu finansowego Funduszu 

Solidarnościowego (Rb-33, Rb-40); 
- półroczne oraz roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym  

– RB-BZ2; 
- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań – Rb-UZ; 
- kwartalne sprawozdanie (według stanu na koniec IV kwartału) o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji – Rb-Z; 
- kwartalne sprawozdanie (według stanu na koniec IV kwartału) o stanie należności oraz 

wybranych aktywów finansowych – Rb-N. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne po kontroli wykonania budżetu państwa w części 44 – Zabezpieczenie 
społeczne oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Solidarnościowego skierowano do Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2021 r. Do wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono 
zastrzeżeń.  
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 44 – ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Oceny wykonania budżetu w części 44 – Zabezpieczenie Społeczne dokonano stosując kryteria37 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.38. 

Dochody (D):      1307 tys. zł     

Wydatki (W):      27 371 583 tys. zł   

Łączna kwota (G = D + W):     27 372 890 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:    (Ww = W : G) (0,9999) 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    5 pozytywna 

Ocena cząstkowa wydatków:    5 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO39:   5 x 0,9999 = 4,9997 (w przybliżeniu 5) 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

  

                                                           
37  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
38  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
39  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO  

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

Przychody (P):      30 743 000,6 tys. zł 

Koszty (K)  (łącznie z wydatkami majątkowymi):  19 567 688,8 tys. zł   

Łączna kwota (G = P + K):     50 310 689,4 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:    (Wp = P : G) 0,6110 

Waga kosztów w łącznej kwocie:    (Wk = K : G) 0,3889 

Nieprawidłowości w przychodach:    0 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):    5 

Nieprawidłowości w kosztach:    0 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok):    5 

Łączna ocena przychodów i kosztów ŁO:   5 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna  
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7.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 44- ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem*, w tym: 1825 255 1307 71,6 512,5 
1.1. Rozdział 01024 - Działalność KOWR 1063 10 981 92,3 9810,0 
1.1.1. § 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 

płatności: wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur 

0 0 10 - - 

1.1.2. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 15 0 0 0,0 - 
1.1.3. § 0959 Wpływy z tytułu kar  

i odszkodowań wynikających z umów 
551 0 962 174,6 - 

1.1.4. § 0979 Wpływy z różnych dochodów 480 0 0 0,0 - 
1.1.5. § 2958 Wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz płatności 
1 8 8 800,0 100,0 

1.1.6. § 2959 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

16 2 1 6,3 50,0 

2. Dział 750 - Administracja publiczna 158 96 125 79,1 130,2 
2.1. Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji 
rządowej 

88 42 111 126,1 264,3 

2.1.1. § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

41 26 47 114,6 180,8 

2.1.2. § 0750 Wpływy z najmu  
i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

0 0 3 - - 

2.1.3. § 0940 Wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

7 6 7 100,0 116,7 

2.1.4. § 0950 Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów 

18 7 43 238,9 614,3 

2.1.5. § 0959 Wpływy z tytułu kar 
i odszkodowań wynikających z umów 

13 0 2 15,4 - 

2.1.6. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 3 9 100,0 300,0 
2.2. Rozdział 75080 - Działalność badawczo- 

-rozwojowa 
1 0 0 - - 

2.2.1. § 0950 Wpływy z tytułu kar  
i odszkodowań wynikających z umów 

1 0 0 - - 

2.3. Rozdział 75095 - Pozostała działalność 69 54 14 20,3 25,9 
2.3.1. § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 

oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 
i ich duplikatów 

69 54 14 20,3 25,9 

3. Dział 852 - Pomoc społeczna 198 89 87 43,9 97,8 
3.1. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
4 4 4 100,0 100,0 

3.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 4 4 133,3 100,0 
3.1.2. § 0950 Wpływy z tytułu kar  

i odszkodowań wynikających z umów 
1 0 0 0,0 - 

3.2. Rozdział 85295 - Pozostała działalność 194 85 83 42,8 97,6 
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3.2.1. § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 
płatności: wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

9 4 5 55,6 125,0 

3.2.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 1 1 25,0 100,0 
3.2.3. § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0 49 51 - 104,1 

3.2.4. § 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

181 30 25 13,8 83,3 

3.2.5. § 2959 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

0 1 1 - 100,0 

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

406 60 114 28,1 190,0 

4.1. Rozdział 85324 - PFRON 28 0 53 189,3 - 
4.1.1. § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 

płatności: wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur 

1 0 1 100,0 - 

4.1.2 § 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

27 0 52 192,6 - 

4.2. Rozdział 85395 - Pozostała działalność 378 60 61 16,1 101,7 
4.2.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, 

mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych 

175 0 3 1,7 - 

4.2.3. § 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz 
płatności: wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur 

37 4 3 8,1 75,0 

4.2.4. § 0910 Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 

0 0 1 - - 

4.2.5. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 1 100,0 100,0 
4.2.6. § 0970 wpływy z różnych dochodów 0 0 9 - - 
4.2.7. § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 

płatności wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur 

130 20 13 10,0 65,0 

4.2.8. § 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

35 35 31 88,6 88,6 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
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7.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 44 – ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 Wyko-
nanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach 
Wyko-
nanie3) 

w tym 
niewy
gas.** 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Ogółem*, w tym: 894 759 27 352 923 27 377 192 27 371 583 0 3059,1 100,1 100,0 
1. Dział 010 - Rolnictwo  

i łowiectwo 
44 470 29 231 59 698 59 158 0 133,0 202,4 99,1 

1.1. Rozdział 01024 - Działalność 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa 

44 470 29 231 59 698 59 158 0 133,0 202,4 99,1 

1.1.1 § 2008 Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków 

3 867 6 500 4 920 4 462 0 115,4 68,6 90,7 

1.1.2 § 2009 Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków 

40 603 22 731 54 778 54 696 0 134,7 240,6 99,9 

2. Dział 750 - Administracja 
publiczna 

37 144 48 654 46 046 43 438 0 116,9 89,3 94,3 

2.1. Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

35 827 47 513 45 407 42 816 0 119,5 90,1 94,3 

2.1.1 § 2009 Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków 

12  5 695 1 342 759 0 59,5 13,3 56,6 

2.1.2 § 3020 Wydatki osobowe 
niezaliczone do wynagrodzeń 

13 13 22 9 0 69,2 69,2 40,9 

2.1.3 § 3030 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 

8 19 12 12 0 150,0 63,2 100,0 

2.1.4 § 3039 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 

4 16 1 1 0 25,0 6,3 100,0 

2.1.5 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 

- 7 198 8 642 - 0 - - - 

2.1.6 § 4001 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 

- 0 2 - 0 - - - 

2.1.7 § 4002 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 

- 0 1 - 0 - - - 

2.1.8 § 4006 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 

- 30 0 - 0 - - - 

2.1.9 § 4008 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 

- 379 235 - 0 - - - 

2.1.10 § 4009 Grupa wydatków 
bieżących jednostki 

- 196 165 - 0 - - - 

2.1.11 § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

2 049 2 605 2 810 2 799 0 136,6 107,4 99,6 

2.1.12 § 4018 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

45 62 127 97 0 215,6 156,5 76,4 

2.1.13 § 4019 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

60 123 105 65 0 108,3 52,8 61,9 

2.1.14 § 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

18 075 20 385 20 668 20 659 0 114,3 101,3 100,0 

2.1.15 § 4021 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

87 59 41 41 0 47,1 69,5 100,0 
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2.1.16 § 4022 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

29 20 14 14 0 48,3 70,0 100,0 

2.1.17 § 4028 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

479 811 746 598 0 124,8 73,7 80,2 

2.1.18 § 4029 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

167 269 240 179 0 107,2 66,5 74,6 

2.1.19 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

1 284 1 670 1 380 1 380 0 107,5 82,6 100,0 

2.1.20 § 4041 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

4 8 7 7 0 175,0 87,5 100,0 

2.1.21 § 4042 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

1 3 2 2 0 200,0 66,7 100,0 

2.1.22 § 4048 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

41 67 40 40 0 97,6 59,7 100,0 

2.1.23 § 4049 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

15 28 16 16 0 106,7 57,1 100,0 

2.1.24 § 4090 Honoraria 5 15 4 4 0 80,0 26,7 100,0 
2.1.25 § 4091 Honoraria 1 0 8 7 0 700,0 - 87,5 
2.1.26 § 4092 Honoraria 0 0 3 2 0 - - 66,7 
2.1.27 § 4099 Honoraria 1 5 0 0 0 0,0 0,0 - 
2.1.28 § 4110 Składki na 

ubezpieczenia społeczne 
3 456 4 005 3 991 3 980 0 115,2 99,4 99,7 

2.1.29 § 4111 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

16 12 8 8 0 50,0 66,7 100,0 

2.1.30 § 4112 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

5 3 3 3 0 60,0 100,0 100,0 

2.1.31 § 4118 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

95 162 162 124 0 130,5 76,5 76,5 

2.1.32 § 4119 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

41 74 68 44 0 107,3 59,5 64,7 

2.1.33 § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

408 604 479 478 0 117,2 79,1 99,8 

2.1.34 § 4121 Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

2 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0 

2.1.35 § 4122  Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

1 1 0 0 0 0,0 0,0 - 

2.1.36 § 4128  Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

11 23 23 13 0 118,2 56,5 56,5 

2.1.37 § 4129  Składki na Fundusz 
Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

5 13 11 5 0 100,0 38,5 45,5 

2.1.38 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

164 318 338 295 0 179,9 92,8 87,3 

2.1.39 § 4171 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

40 0 10 9 0 22,5 - 90,0 

2.1.40 § 4172 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

13 0 3 3 0 23,1 - 100,0 

2.1.41 § 4176 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

0 6 0 0 0 - 0,0 - 

2.1.42 § 4178 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

18 13 39 36 0 200,0 276,9 92,3 

2.1.43 § 4179 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

6 15 9 7 0 116,7 46,7 77,8 

2.1.44 § 4190 Nagrody konkursowe 24 20 23 23 0 95,8 115,0 100,0 
2.1.45 § 4199 Nagrody konkursowe 3 0 3 0 0 0,0 - 0,0 
2.1.46 § 4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia 
839 - - 1 384 0 1 65,0 - - 

2.1.47 § 4211 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

2 - - 2 0 100,0 - - 
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2.1.48 § 4212 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

1 - - 1 0 100,0 - - 

2.1.49 § 4218 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

17 - - 39 0 229,4 - - 

2.1.50 § 4219 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

8 - - 7 0 87,5 - - 

2.1.51 § 4220 Zakup środków 
żywności 

49 - - 72 0 146,9 - - 

2.1.52 § 4260 Zakup energii 467 - - 566 0 121,2 - - 
2.1.53 § 4270 Zakup usług 

remontowych 
236 394 470 361 0 153,0 91,6 76,8 

2.1.54 § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 

23 - - 21 0 91,3 - - 

2.1.55 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

3 940 - - 5 260 0 133,5 - - 

2.1.56 § 4301 Zakup usług 
pozostałych 

14 - - 0 0 0,0 - - 

2.1.57 § 4302 Zakup usług 
pozostałych 

5 - - 0 0 0,0 - - 

2.1.58 § 4308 Zakup usług 
pozostałych 

143 - - 182 0 127,3 - - 

2.1.59 § 4309 Zakup usług 
pozostałych 

190 - - 75 0 39,5 - - 

2.1.60 § 4360 Opłaty z tytułu 
zakupu usług 
telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 

115 - - 249 0 216,5 - - 

2.1.61 § 4380 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 

106 - - 38 0 35,8 - - 

2.1.62 § 4388 Zakup usług 
obejmujących tłumaczenia 

1 - - 1 0 100,0 - - 

2.1.63 § 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

0 - - 12 0 - - - 

2.1.64 § 4399 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

0 - - 2 0 - - - 

2.1.65 § 4400 Opłaty za 
administrowanie i czynsze 
za budynki, lokale  
i pomieszczenia garażowe 

22 - - 24 0 109,1 - - 

2.1.66 § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 

124 298 135 80 0 64,5 26,8 59,3 

2.1.67 § 4411 Podróże służbowe 
krajowe 

7 0 0 0 0 0,0 - - 

2.1.68 § 4412 Podróże służbowe 
krajowe 

2 0 0 0 0 0,0 - - 

2.1.69 § 4416 Podróże służbowe 
krajowe 

0 1 0 0 0 - 0,0 - 

2.1.70 § 4418 Podróże służbowe 
krajowe 

0 42 0 0 0 - 0,0 - 

2.1.71 § 4419 Podróże służbowe 
krajowe 

7 25 2 1 0 14,3 4,0 50,0 

2.1.72 § 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne 

369 445 52 50 0 13,6 11,2 96,2 

2.1.73 § 4426 Podróże służbowe 
zagraniczne 

0 2 0 0 0 - 0,0 - 

2.1.74 § 4428 Podróże służbowe 
zagraniczne 

11 51 0 0 0 0,0 0,0 - 

2.1.75 § 4429 Podróże służbowe 
zagraniczne 

2 9 0 0 0 0,0 0,0 - 

2.1.76 § 4430 Różne opłaty i składki 15 22 24 19 0 126,7 86,4 79,2 
2.1.77 § 4440 Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 
392 385 533 533 0 136,0 138,4 100,0 

2.1.78 § 4480 Podatek 
od nieruchomości 

62 84 97 79 0 127,4 94,0 81,4 
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2.1.79 § 4520 Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

32 42 60 40 0 125,0 95,2 66,7 

2.1.80 § 4550 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 

222 288 125 105 0 47,3 36,5 84,0 

2.1.81 § 4556 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 

0 1 0 0 0 - 0,0 - 

2.1.82 § 4558 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 

8 55 7 7 0 87,5 12,7 100,0 

2.1.83 § 4559 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 

1 13 1 1 0 100,0 7,7 100,0 

2.1.84 § 4580 Pozostałe odsetki 2 0 0 0 0 0,0 - - 
2.1.85 § 4590 Kary i odszkodowania 

wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

9 0 0 0 0 0,0 - - 

2.1.86 § 4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

186 156 187 136 0 73,1 87,2 72,7 

2.1.87 § 4700 Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 

3 42 14 13 0 433,3 31,0 92,9 

2.1.88 § 4709 Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 

0 1 0 0 0 - 0,0 - 

2.1.89 § 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0 0 604 589 0 - - 97,5 

2.1.90 § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

198 175 1209 1098 0 554,5 627,4 90,8 

2.1.91 § 6069 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

45 35 83 49 0 108,9 140,0 59,0 

2.2. Rozdział 75080 - Działalność 
badawczo-rozwojowa 

620 310 210 199 0 32,1 64,2 94,8 

2.2.1 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostek 

- 274 162 - 0 - - - 

2.2.2 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

547 - - 0 0 0,0 - - 

2.2.3 § 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

42 - - 151 0 359,5 - - 

2.2.4 § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

31 36 48 48 0 154,8 133,3 100,0 

2.3. Rozdział 75095 - Pozostała 
działalność 

697 831 429 423 0 60,7 50,9 98,6 

2.3.1 § 3030 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 

47 68 16 13 0 27,7 19,1 81,3 

2.3.2 § 3040 Nagrody 
o charakterze szczególnym 
niezaliczone do wynagrodzeń 

176 155 219 219 0 124,4 141,3 100,0 

2.3.3 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostek 

- 351 43 - 0 - - - 

2.3.4 § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

16 115 3 3 0 18,8 2,6 100,0 

2.3.5 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

315 - - 40 0 12,7 - - 

2.3.6 § 4540 Składki do organizacji 
międzynarodowych 

143 142 148 148 0 103,5 104,2 100,0 

3. Dział 752 - Obrona narodowa 12 11 7 7 0 58,3 63,6 100,0 
3.1. Rozdział 75212 - Pozostałe 

wydatki obronne 
12 11 7 7 0 58,3 63,6 100,0 

3.1.1 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostek 

- 5 2 - 0 - - - 

3.1.2 § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

2 - - 0 0 0,0 - - 
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3.1.3 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

6 - - 2 0 33,3 - - 

3.1.4 § 4550 Szkolenia członków 
korpusu służby cywilnej 

4 5 5 5 0 125,0 100,0 100,0 

3.1.5 § 4700 Szkolenia 
pracowników niebędących 
członkami korpusu służby 
cywilnej 

0 1 0 0 0 - 0,0 - 

4. Dział 852 - Pomoc społeczna 31 709 30 246 34 640 33 727 0 106,4 111,5 97,4 
4.1. Rozdział 85205 - Zadania 

w zakresie przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie 

2 893 3 000 2 982 2672 0 92,4 89,1 89,6 

4.1.1 § 2020 Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

1 903 1 400 2 034 1 896 0 99,6 135,4 93,2 

4.1.2 § 2120 Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

967 1 000 863 776 0 80,2 77,6 89,9 

4.1.3 § 2220 Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez samorząd 
województwa na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

23 600 85 0 0 - 0,0 0,0 

4.2. Rozdział 85295 - Pozostała 
działalność 

28 816 27 246 31 658 31 055 0 107,8 114,0 98,1 

4.2.1 § 2009 Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków 

1 926 0 0 0 0 0,0 - - 

4.2.2 § 2020 Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

1 580 1 250 1 150 1 112 0 70,4 89,0 96,7 

4.2.3 § 2120 Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

332 1000 99 80 0 24,1 8,0 80,8 

4.2.4 § 2810 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
fundacjom 

1 997 1 850 2 211 2122 0 106,3 114,7 96,0 

4.2.5 § 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

6 159 6 100 8 690 8613 0 139,8 141,2 99,1 

4.2.6 § 2830 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

1 831 1 300 3 691 3 686 0 201,3 283,5 99,9 



Załączniki 

30 
 

4.2.7 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostek 

- 15 746 15 461 - 0 - - - 

4.2.8 § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

98 - - 81 0 82,7 - - 

4.2.9 § 4270 Zakup usług 
remontowych 

0 - 1 1 0 - - 100,0 

4.2.10 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

14 542 - - 14 938 0 102,7 - - 

4.2.11 § 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

0 - - 123 0 - - - 

4.2.12 § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 

3 0 5 1 0 33,3 - 20,0 

4.2.13 § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

348 0 350 298 0 85,6 - 85,1 

5. Dział 853 - Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 

781 424 27 244 781 27 236 801 27 235 25
3 

0 3485,3 100,0 100,0 

5.1. Rozdział 85324 - Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

741 560 704 781 696 695 696 695 0 93,9 98,9 100,0 

5.1.1 § 2009 Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków 

669 2 423 1 306 1 306 0 195,2 53,9 100,0 

5.1.2 § 2430 Dotacja z budżetu 
dla funduszu celowego 

740 891 700 000 695 389 695 389 0 93,9 99,3 100,0 

5.1.3 § 6209 Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków 

0 2 358 0 0 0 - 0,0 - 

5.2. Rozdział 85326 - Fundusz 
Solidarnościowy 

0 26 500 000 26 500 000 26 500 000 0 - 100,0 100,0 

5.2.1 § 2300 Wpłaty jednostek 
na państwowy fundusz 
celowy 

0 26 500 000 26 500 000 26 500 000 0 - 100,0 100,0 

5.3. Rozdział 85395 - Pozostała 
działalność 

39 864 40 000 40 106 38 558 0 96,7 96,4 96,1 

5.3.1 § 2810 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
fundacjom 

16 044 16 200 12 932 12 517 0 78,0 77,3 96,8 

5.3.2 § 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

18 207 18 300 21 098 20 200 0 110,9 110,4 95,7 

5.3.3 § 2830 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

3 355 3 500 3 502 3 271 0 97,5 93,5 93,4 

5.3.4 § 3030 Różne wydatki 
na rzecz osób fizycznych 

4 5 2 2 0 50,0 40,0 100,0 

5.3.5 § 4000 Grupa wydatków 
bieżących jednostek 

0 1 688 2 193 - 0 - - - 

5.3.6 § 4090 Honoraria 0 0 1 1 0 - - 100,0 
5.3.7 § 4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe 
281 300 378 377 0 134,2 125,7 99,7 

5.3.8 § 4210 Zakup materiałów  
i wyposażenia 

0 - - 26 0 - - - 

5.3.9 § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

1 972 - - 2 038 0 103,3 - - 
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5.3.10 § 4390 Zakup usług 
obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii 

0 - - 126 0 - - - 

5.3.11 § 4410 Podróże służbowe 
krajowe 

1 5 0 0 0 0,0 0,0 - 

5.3.12 § 4420 Podróże służbowe 
zagraniczne 

0 2 0 0 0 - 0,0 - 

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

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2019 = kolumna 8 + 
kolumna 12). 

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
3) W przypadku wystąpienia do końca 2020 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu 

w kolumnie 6, jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków.  
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7.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 44 – ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

 
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 (§ 401ؘ–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  w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  

  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 
Przeciętne 

zatrud-
nienie  

wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia 

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrud-
nienie  

wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 

pełnozatrud-
nionego 

tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

260,38 22 926 7337 290,03 26 573 7635 104 

1. Dział 750 - Administracja 
publiczna 

260,38 22 926 7337 290,03 26 573 7635 104 

1.1. Rozdział 75001 - Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

260,38 22 926 7337 290,03 26 573 7635 104 

1.1.1 status zatrudnienia 01  31,06 1988 5334 44,31 2830 5322 100 

1.1.2 status zatrudnienia 02 1,92 571 24 783 3,00 516 14 333 58 

1.1.3 status zatrudnienia 03  227,40 20 367 7464 242,72 23 227 7975 107 
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 44 – ZABEZPIECZENIE 

SPOŁECZNE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 Wykona-
nie Ustawa1) 

Budżet 
po zmia-

nach 

Wykona
nie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem, w tym: 236 172 187 001 382 276 317 796 134,6 169,9 83,1 
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 226 214 122 309 321 711 305 489 135,0 249,8 95,0 
1.1 Rozdział 01024 - Działalność 

Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa 

226 214 122 309 321 711 305 489 135,0 249,8 95,0 

  Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

226 214 122 309 321 711 305 489 135,0 249,8 95,0 

1.1.1 § 2007 Dotacja celowa w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków 

226 214 122 309 321 711 305 489 135,0 249,8 95,0 

2. Dział 750 - Administracja publiczna, 
z tego: 

6 365 36 734 32 607 5 307 83,4 14,4 16,3 

2.1 Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej 

6 365 36 734 32 607 5 307 83,4 14,4 16,3 

  Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

6 365 36 475 31 796 5 228 82,1 14,3 16,4 

2.1.1 § 2007 Dotacja celowa  
w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków 

4 443 33 553 28 548 3 996 89,9 11,9 14,0 

2.1.2 § 3037 Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

20 97 40 3 15,0 3,1 7,5 

2.1.3 § 4007 Grupa wydatków bieżących 
jednostki 

0 863 947 0 - 0,0 0,0 

2.1.4 § 4017 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

280 604 629 258 92,1 42,7 41,0 

2.1.5 § 4027 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 

271 680 618 314 115,9 46,2 50,8 

2.1.6 § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

40 77 50 36 90,0 46,8 72,0 

2.1.7 § 4097 Honoraria 3 23 23 0 0,0 0,0 0,0 
2.1.8 § 4117 Składki na ubezpieczenie 

społeczne 
99 245 247 103 104,0 42,0 41,7 

2.1.9 § 4127 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

12 37 37 11 91,7 29,7 29,7 

2.1.10 § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 63 48 2 16,7 3,2 4,2 
2.1.11 § 4197 Nagrody konkursowe 13 0 15 0 - - 0,0 
2.1.12 § 4217 Zakup materiałów i 

wyposażenia 
22 - - 0 0,0 - - 

2.1.13 § 4307 Zakup usług pozostałych 868 - - 229 26,4 - - 
2.1.14 § 4397 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 
0 - - 9 - - - 

2.1.15 § 4417 Podróże służbowe krajowe 38 91 38 4 10,5 4,4 10,5 
2.1.16 § 4557 Szkolenia członków korpusu 

służby cywilnej 
0 20 2 0 - 0,0 0,0 

2.1.17 § 4707 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

0 7 1 0 - 0,0 0,0 

2.1.18 § 6067 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

244 115 553 263 107,8 228,7 47,6 
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  Norweski Mechanizm Finansowy 
2014-2020 

0 259 259 0 - 0,0 0,0 

2.1.18 § 4007 Grupa wydatków bieżących 
jednostki 

0 205 205 0 - 0,0 0,0 

2.1.19 § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 30 30 0 - 0,0 0,0 
2.1.20 § 4417 Podróże służbowe krajowe 0 7 7 0 - 0,0 0,0 
2.1.21 § 4427 Podróże służbowe 

zagraniczne 
0 10 10 0 - 0,0 0,0 

2.1.22 § 4557 Szkolenia członków korpusu 
służby cywilnej 

0 7 7 0 - 0,0 0,0 

  Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020 

0 0 552 79 - - 46,4 

2.1.23 § 4027 Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby cywilnej 

0 0 462 66 - - 14,3 

2.1.24 § 4117 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

0 0 79 11 - - 13,9 

2.1.25 § 4127 Składki na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Solidarnościowy 

0 0 11 2 - - 18,2 

3. Dział 853 - Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej, z tego: 

3593 27 958 27 958 7 000 194,8 25,0 25,0 

3.1 Rozdział 85324 - Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, z tego: 

3 593 27 958 27 958 7 000 194,8 25,0 25,0 

  Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

3 593 27 958 27 958 7 000 194,8 25,0 25,0 

3.1.1 § 2007 Dotacja celowa w ramach 
programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków 

3 593 15 316 15 316 7 000 194,8 45,7 45,7 

3.1.2 § 6207 Dotacja celowa  
w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków 

0 12 642 12 642 0  0,0 0,0 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.   
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7.7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

Plan  
wg ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

I 
Zadanie wynikające 
z ustawy o Funduszu 
Solidarnościowym 

9 436 418 20 441 300 20 646 300 19 567 689 216,6 207,4 95,6 94,8 

1. 

Wsparcie społeczne, 
zawodowe i zdrowotne 
osób 
niepełnosprawnych 

695 926 5 115 000 4 888 500 3 842 247 735,0 552,1 75,1 78,6 

1.1. Programy rządowe 
i resortowe 50 302 530 000 530 000 235 387 1053,6 467,9 44,4 44,4 

1.1.1. Programy rządowe 0 260 000 110 000 100 000   38,5 90,9 

1.1.2 Programy resortowe 50 302 270 000 420 000 135 387 536,8 269,1 50,1 32,2 

1.2. 

Świadczenie 
uzupełniające dla osób 
niezdolnych 
do samodzielnej 
egzystencji 

605 342 4 543 000 4 318 000 3 566 860 915,7 589,2 78,5 82,6 

1.2.1 w tym: koszty obsługi 13 642 89 078 105 317 86 860 653,0 636,7 97,5 82,5 

1.3. 

Zadania związane 
z promowaniem 
i wspieraniem systemu 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych 

282 1 000 500 0 354,6    

1.4. 

Zadania z zakresu 
innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Odpis na Fundusz 
Dostępności 40 000 40 000 40 000 40 000 100 100 100 100 

2. Renta socjalna i zasiłek 
pogrzebowy 0 4 000 000 4 220 000 4 204 940   105,1 99,6 

2.1. w tym: koszty obsługi 0 97 561 102 927 102 559   105,1 99,6 

3. 

Dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne 
dla emerytów 
i rencistów 

0 11 300 000 11 505 000 11 504 268   101,8 100 

3.1. w tym: koszty obsługi 0 56 219 57 239 57 235   101,8 100 

4. Pozostałe zadania 4 033 26 300 32 800 16 234 652,1 402,5 61,7 49,5 

4.1. - pobór składki 3 834 13 000 13 000 11 649 339,1 303,8 89,6 89,6 

4.2. - zwroty nadpłat 0 0 6530 2799    42,9 

4.3. - koszty obsługi zadań 199 13 250 13 250 1786 6658,3 897,5 13,5 13,5 

4.4. 

- koszty postępowania 
sądowego, egzekucyjne, 
obsługi 
wyodrębnionych 
rachunków bankowych, 
odsetki 

0 50 20 0     

5. Refundacja dla FUS 8 736 459 0 0 0     

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek roku 0 -9 192 900 -9 192 900 -8 653 322   94,1 94,1 
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 z tego:         

1. Środki pieniężne 0 3 807 100 3 807 100 4 083 210   107,3 107,3 

2. Należności 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Zobowiązania, z tego: 0 13 000 000 13 000 000 12 736 532   98,0 98,0 

3.1. pozostałe 0 13 000 000 13 000 000 12 736 532   98,0 98,0 

3.1.1. w tym: wymagalne 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Przychody 783 096 30 259 200 30 259 200 30 743 001 3864 3925,8 101,6 101,6 

1. Składki 0,45% 766 671 2 600 000 2 600 000 2 329 774 339,1 303,9 89,6 89,6 

2. Danina solidarnościowa 0 1 150 000 1 150 000 1 845 346   160,5 160,5 

3. 
Wpłaty od jednostek 
na państwowy fundusz 
celowy, z tego: 

0 26 500 000 26 500 000 26 500 000   100 100 

3.1. - bieżące 0 26 500 000 26 500 000 26 500 000   100 100 

4. Pozostałe przychody,  
w tym: 16 425 9 200 9 200 67 881 56,0 413,3 737,8 737,8 

4.1. - odsetki 16 425 9 200 9 200 34 982 56,0 212,9 380,2 380,2 

III. Koszty realizacji zadań 9 436 418 20 441 300 20 646 300 19 567 689 216,6 207,4 95,7 94,8 

1 

Wsparcie społeczne, 
zawodowe i zdrowotne 
osób 
niepełnosprawnych 

682 284 5 025 922 4 783 183 3 755 387 736,6 550,4 74,7 78,5 

1.1 
Koszty realizacji 
programów rządowych 
i resortowych 

50 302 530 000 530 000 235 387 1 053,6 467,9 44,4 44,4 

1.1.1 - programów 
rządowych 0 260 000 110 000 100 000   38,5 90,9 

1.1.2 - programów 
resortowych 50 302 270 000 420 000 135 387 536,8 269,1 50,1 32,2 

1.2 Transfery na rzecz 
ludności, z tego na: 591 700 4 453 922 4 212 683 3 480 000 752,7 588,1 78,1 82,6 

1.2.1 

- świadczenie 
uzupełniające dla osób 
niezdolnych do 
samodzielnej 
egzystencji 

591 700 4 453 922 4 212 683 3 480 000 752,7 588,1 78,1 82,6 

1.3 

Koszty realizacji zadań 
związanych 
z  promowaniem 
i wspieraniem systemu 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych 

282 1000 500 0 354,6    

1.4 

Koszty realizacji zadań 
z zakresu 
innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych 

0 1000 0 0     

1.5 Odpis na Fundusz 
Dostępności 40 000 40 000 40 000 40 000 100 100 100 100 

2 Renta socjalna, zasiłek 
pogrzebowy 0 3 902 439 4 117 073 4 102 381   105,1 99,6 

3 

Dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne 
dla emerytów i 
rencistów 

0 11 243 781 11 447 761 11 447 033   101,8 100 

4 Pozostałe koszty 17 675 269 158 298 283 262 888 1522,8 1487,3 97,7 88,1 
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4.1 
- koszty poboru 
obowiązkowych 
składek 

3834 13 000 13 000 11 649 339,1 303,8 89,6 89,6 

4.2 - zwroty nadpłat 0 0 6530 2799    42,9 

4.3 - koszty obsługi zadań 199 13 250 13 250 1786 6658,3 897,5 13,5 13,5 

4.4 

- koszty postępowania 
sądowego, egzekucyjne, 
obsługi 
wyodrębnionych 
rachunków bankowych, 
odsetki 

0 50 20 0     

4.5 

- koszty obsługi 
wypłaty świadczenia 
uzupełniającego, koszty 
obsługi wniosku 
o świadczenie 
uzupełniające i koszty 
świadczeń zdrowotnych 
związanych 
z wydawaniem 
orzeczeń dla osób 
niezdolnych do 
samodzielnej 
egzystencji 

13 642 89 078 105 317 86 860 653,0 636,7 97,5 82,5 

4.6 
- koszty obsługi 
wypłaty renty socjalnej, 
zasiłku pogrzebowego 

0 97 561 102 927 102 559   105,1 99,6 

4.7 

- koszty obsługi 
wypłaty dodatkowego 
rocznego świadczenia 
pieniężnego dla 
emerytów i rencistów 

0 56 219 57 239 57 235   101,8 100 

5 Refundacja dla FUS 8 736 459 0 0 0     

IV. Stan na koniec roku -8 653 322 625 000 420 000 2 521 990 107,2 129,1 403,5 600,5 

 z tego:         

1. Środki pieniężne 4 083 210 28 925 000 28 925 000 30 763 449 708,4 753,4 106,4 106,4 

2. Należności 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Zobowiązania, z tego: 12 736 532 28 300 000 28 505 000 28 241 459 222,2 221,7 99,8 99,0 

3.1. pozostałe 12 736 532 28 300 000 28 505 000 28 241 459 222,2 221,7 99,8 99,0 

3.1.1 w tym: wymagalne 0 0 0 0     

Część ..... − Dane uzupełniające 

1. 

Wolne środki finansowe 
przekazane 
w zarządzanie lub 
depozyt u Ministra 
Finansów 

4 081 955 28 925 000 28 925 000 30 762 271 708,6 753,6 106,4 106,4 

1.1. - overnight (O/N) 4355 925 000 925 000 533 609 21 240 12 252,8 57,7 57,7 

1.2. - terminowe 4 077 600 28 000 000 28 000 000 30 228 662 686,7 741,3 108 108 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.  
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7.8.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  

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