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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 20 – Gospodarka w okresie od 1 stycznia do 
5 października 2020 r. był Minister Rozwoju, od 6 października do 31 grudnia 
2020 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Z dniem 6 października 2020 r. Ministerstwo Rozwoju przekształcono 
w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii3.  

Przekształcenie nie miało wpływu na realizację ustawy budżetowej na rok 2020 
w zakresie części 20 – Gospodarka. 

W części 20 – Gospodarka:  
− dochody budżetu państwa zaplanowano w kwocie 56 123 tys. zł 

i zrealizowano w kwocie 60 307,7 tys. zł, co stanowiło 107,5% planu oraz 
0,01% ogółu dochodów budżetu Państwa (419 795 676, 8 tys. zł.), 

− wydatki budżetu państwa zaplanowano (po zmianach) w wysokości 
648 118,7 tys. zł oraz zrealizowano w kwocie 555 283,6 tys. zł, (w tym 
431 960,3 tys. zł – wydatki dysponenta części oraz 123 323,3 tys. zł  
– wydatki dysponentów III stopnia) co stanowiło 85,7% planu po zmianach 
oraz 0,11% ogółu wydatków budżetu państwa (504 776 147,7 tys. zł), 

− wydatki budżetu środków europejskich zaplanowano (po zmianach) 
w wysokości 145 988 tys. zł oraz zrealizowano w kwocie 134 205,7 tys. zł 
(91,9%), co stanowiło 0,17% ogółu wydatków budżetu środków 
europejskich (80 809 977,1 tys. zł). 

W 2020 r. ustanowiono następujących dysponentów III stopnia: 
– Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii4, 
– czterech kierowników Wydziału/Zespołów w Stałych Przedstawicielstwach 

RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą:  
 Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP 

przy Unii Europejskiej w Brukseli, 
 Zespołu do spraw UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze 

Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, 
 Zespołu ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym 

Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu, 

 Zespołu Stałego Przedstawiciela RP przy WTO w Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych 
i Organizacji Międzynarodowych w Genewie, 

– Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem 
Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad 
działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Minister 
sprawował nadzór nad Polskim Centrum Akredytacji i Fundacją Platforma 
Przemysłu Przyszłości. 

Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru 
Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja 

                                                           
1 Dz. U. poz. 571 ze zm. 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej ufp. 
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. poz. 1736). Przekształcenie polegało na 
włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów: 
gospodarka, turystyka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu praca oraz 
pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

4 Dalej: Ministerstwo lub MRPiT. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa w roku 2020 
określonego w ustawie 
budżetowej na rok 2020 
z dnia 14 lutego 2020 r.1 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części  
20 – Gospodarka. 

Zakres kontroli 

− działania związane 
z egzekucją dochodów 
budżetowych, 

− realizacja wydatków 
budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich,  

− sporządzenie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, 

− prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 
w zakresie odnoszącym 
się do dochodów 
i wydatków oraz 
związanych z nimi 
należności i zobowiązań, 

− nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części 
w trybie art. 175 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych2. 

 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych z 
wynikami roku ubiegłego. 

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Rozwoju 
Pracy i Technologii 

Fundacja Platforma 
Przemysłu Przyszłości 
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Kosmiczna, a także wydział/zespoły w stałych przedstawicielstwach 
Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą. 

Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności 
gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar 
i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności 
gospodarczej, w tym przedsiębiorczości i przemysłu, polityki zakupowej 
państwa, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, oraz współpracy 
z organizacjami samorządu gospodarczego. 

W ramach części 20 – Gospodarka finansowano zadania dotyczące: 
– kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej; 
– podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz 

innowacyjności gospodarki polskiej; 
– polityki przemysłowej; rozwoju przedsiębiorczości; transformacji cyfrowej 

gospodarki; transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego; rozwoju 
i wykorzystania energetyki prosumenckiej i rozproszonej; formułowania 
założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenia 
działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii 
Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej 
polityki handlowej Unii Europejskiej; 

– promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji 
polskich za granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; 

– kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku 
z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi; 

– wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami 
i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii; 

– udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki 
gospodarczej; 

– kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie 
międzynarodowej, w szczególności w ramach współpracy z Unią 
Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5. 

Odrębną kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Fundację 
Platforma Przemysłu Przyszłości6 dwóch dotacji (podmiotowej i celowej) 
udzielonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
5  Dz. U z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
6 Dalej: FPPP lub Fundacja. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 20 – Gospodarka przez Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w części 20 – Gospodarka minister 
właściwy do spraw gospodarki7 rzetelnie wykonywał zadania dochodzenia 
należności (próba w kwocie 16 317 tys. zł), a brak efektów podejmowanych 
przez niego działań wynikał z przyczyn od niego niezależnych. Wydatków 
z budżetu państwa (próba w kwocie 53 516,3 tys. zł) i z budżetu środków 
europejskich (próba w kwocie 25 215,7 tys. zł) dokonano w sposób legalny 
i celowy. 
Podstawą powyższych ocen było badanie m.in. 70 zapisów księgowych 
wydatków budżetu państwa na łączną kwotę 10 263,4 tys. zł (9,0% ogółu 
wydatków dysponenta III stopnia w części 20 – Gospodarka) oraz szczegółowe 
badanie budżetu środków europejskich w kwocie 1372,9 tys. zł (10,2% 
wydatków dysponenta III stopnia). W jednym z trzech kontrolowanych 
zamówień publicznych nierzetelnie, z naruszeniem zasad konkurencji, 
wybrano wykonawcę zamówienia oraz nierzetelnie i z naruszeniem 
postanowień realizowano zawartą z nim umowę (łączna kwota wydatków 
z budżetu państwa i budżetu środków europejskich 412,1 tys. zł). Na siedem 
badanych umów zlecenia, w przypadku sześciu umów (kwota wydatków 
80,8 tys. zł) sfinansowanych z wydatków dysponenta III stopnia występowały 
nieprawidłowości m.in. nierzetelnego ich dokumentowania i rozliczania, 
co może świadczyć o słabości kontroli zarządczej. 
Dane wykazane w sporządzonych przez dysponenta części 20 – Gospodarka 
łącznych sprawozdaniach budżetowych za 2020 r., a także w sprawozdaniach 
finansowych za IV kwartał 2020 r. w zakresie operacji finansowych, były 
zgodne z kwotami wynikającymi z ewidencji księgowej. Dane wykazane 
w sprawozdaniach łącznych zostały sporządzone na podstawie danych 
wynikających ze sprawozdań podległych dysponentów, a sprawozdania 
jednostkowe na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym 
z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. 
Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Księgi 
rachunkowe, w zakresie dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, z wyjątkiem dwóch przypadków, były prowadzone 
prawidłowo. 

Dysponent części wywiązywał się z obowiązku sprawowania nadzoru, 
o którym mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ufp. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 20 – Gospodarka 
przedstawiona została w załączniku nr 7.3 do niniejszej Informacji. 

                                                           
7  Dalej: Minister lub Minister Rozwoju lub Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa  
w 2020 r. w części  
20 – Gospodarka. 
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3. UWAGI I WNIOSKI 
Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 20 – Gospodarka, 
Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o zapewnienie w ramach kontroli 
zarządczej prawidłowego nadzoru nad precyzyjną weryfikacją polis 
ubezpieczeniowych przedkładanych przez Wykonawców, wdrożenie 
przejrzystych reguł wyboru wykonawców z poszanowaniem zasady równości 
wszystkich ubiegających się o nie podmiotów, jak również opracowanie 
i wdrożenie procedur i zasad dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych 
oraz wprowadzenie działań mających na celu przestrzeganie obowiązku 
przedkładania przez przyjmujących zlecenie informacji o liczbie godzin 
wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty 
wynagrodzenia. 

 

 

 

Minister Rozwoju Pracy 
i Technologii 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 20  
– GOSPODARKA 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

4.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 20 – Gospodarka została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 wykonanie planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania skuteczności podejmowanych przez 
dysponenta działań windykacyjnych należności z tytułu dochodów. 

Zrealizowane dochody w części 20 – Gospodarka wyniosły 60 307,7 tys. zł. Były one wyższe 
o 4184,7 tys. zł od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (56 123 tys. zł) oraz niższe 
o 7127 tys. zł od wykonania w 2019 r. (67 343,7 tys. zł). 

O wyższym niż planowano wykonaniu dochodów zdecydowała wyższa wpłata zysku przez Urząd 
Dozoru Technicznego, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz zwrot dotacji przez beneficjentów wsparcia polskiego eksportu.  

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 wykonanie planu dochodów budżetowych na koniec 2020 r. 
w części 20 – Gospodarka, pozostały do zapłaty należności wymagalne (zaległości netto) na kwotę 
683 630,8 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. wykazane należności były wyższe o 3251,9 tys. zł (0,5%). 
Były to przede wszystkim, podobnie jak w latach ubiegłych, należności wymagalne wraz z odsetkami 
(603 826,8 tys. zł) przejęte z byłego Ministerstwa Skarbu Państwa, po zlikwidowanym z dniem 
1 stycznia 2017 r. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców8. 
Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych dochodów budżetowych zawarto 
w załączniku nr 7.4 do niniejszej Informacji. 

4.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY 

Skuteczność i adekwatność działań, podejmowanych przez Ministra, jako dysponenta głównego 
i dysponenta III stopnia w celu odzyskania zaległości, sprawdzono na wybranej celowo próbie pięciu 
należności w kwocie 16 317 tys. zł (2,4 % zaległości). Badaniem objęto również kwartalne 
monitorowanie działań egzekwowania należności prowadzonych przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu SA i Bank Gospodarstwa Krajowego9 działających na rzecz Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez Ministra. ARP SA i BGK na podstawie porozumień zawartych z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki aktywnie prowadziły odpowiednio windykację należności FRP 
(kwota 603 826,8 tys. zł) i należności umów kredytów udzielonych ze zlikwidowanego Funduszu 
Kredytu Technologicznego (kwota 6260,9 tys. zł). Nie stwierdzono nieprawidłowości w procesie 
egzekwowania należności i monitorowania przez Ministerstwo działań windykacji należności 
prowadzonych przez ARP SA i BGK. 

Szczegółowym badaniem objęto również pięć najstarszych należności w łącznej kwocie 1363,4 tys. zł 
(uwzględniając odsetki 0,2% zaległości netto), których termin płatności upłynął w latach 1993–2005. 
Dwie z pięciu należności nie były przedawnione i kontynuowano proces ich windykacji, który jednak 
nie przynosił efektów z uwagi na brak majątku dłużników. W 2020 r. w MRPiT nie prowadzono 
ewidencji spłaconych zaległości z tytułu dochodów, która potwierdzałaby skuteczność 
egzekwowania należności. Zdaniem NIK analiza skuteczności egzekwowania należności 
m.in. w oparciu o analizę ewidencji spłat zaległych należności pozwoliłaby ocenić: aktywność 
i efektywność działań poszczególnych komórek organizacyjnych podejmowanych w procesie 
windykacji, skutecznego przerwania biegu przedawnienia należności i konieczność podjęcia działań 
w celu zmniejszenia zaległości (np. umorzenie należności w uzasadnionych przypadkach lub 
                                                           
8 Dalej: FRP. 
9 Dalej: ARP SA i BGK. 
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urealnienie wartości zaległości w ewidencji księgowej). Trzy należności w kwocie 276,9 tys. zł 
(0,04% zaległości), które były już przedawnione, nadal pozostawały w ewidencji księgowej 
Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, bowiem komórki merytoryczne nie doprowadziły do ich 
umorzenia przez Ministra lub uznania za nieściągalne. NIK oceniła, że nieprawidłowe było zawyżenie 
w 2020 r. o 276,9 tys. zł wartości kont 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych oraz 290 
Odpisy aktualizujące należności. 

4.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na rok 202010 ustalono limit wydatków w części 20 – Gospodarka 
w wysokości 642 897 tys. zł. W ciągu roku, na podstawie decyzji Ministra Finansów i Prezesa Rady 
Ministrów, limit wydatków po zwiększeniach i zmniejszeniach zwiększono per saldo o kwotę 
5221,7 tys. zł do ostatecznej wysokości 648 118,7 tys. zł. Limit wydatków budżetu państwa część 20 
– Gospodarka m.in. zwiększono o kwotę 90 038,9 tys. zł ze środków rezerw celowych. Zwiększenie 
limitu wydatków było m.in. wynikiem przeniesienia środków z rezerw celowych z przeznaczeniem 
na sfinansowanie: udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju (22 440,7 tys. zł), 
dotacji celowej dla ARP SA (50 000 tys. zł) przeznaczonej na udzielanie pomocy dla przedsiębiorców 
w ramach Polityki Nowej Szansy w oparciu o ustawę z dnia 16 sierpnia 2020 r. o udzielaniu pomocy 
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców11 i sfinansowanie zobowiązań 
wobec Polskiego Funduszu Rozwoju SA z tytułu pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym 
emisji obligacji na walkę z gospodarczymi skutkami COVID-19 w ramach tarcz finansowych 
(2267,8 tys. zł). Środki z rezerw wykorzystano w kwocie 29 545,9 tys. zł (32,8%), o czym 
zdecydowały niższa niż zakładano pomoc publiczna dla przedsiębiorców (wykorzystano 
4764,1 tys. zł) i przeniesienie do wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. kwoty 
15 000 tys. zł przeznaczonej na sfinansowanie udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w 
Dubaju. 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w trybie art. 177 ufp sześcioma decyzjami zablokował środki 
budżetu państwa i budżetu środków europejskich w kwocie 83 936,2 tys. zł (9,6% planu finansowego po 
zmianach) stanowiące oszczędności w realizacji zadań. Na polecenie Prezesa Rady Ministrów12 
zablokowano kwotę 5320 tys. zł wydatków budżetu państwa części 20 – Gospodarka. Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej dwoma decyzjami z 25 i 30 grudnia 2020 r. zmniejszył plan finansowy 
środków budżetu państwa o kwotę 80 091 tys. zł zablokowanych wydatków. 

Wydatki budżetu państwa w części 20 – Gospodarka zostały zrealizowane w kwocie 555 283,6 tys. zł, 
co stanowiło 85,7% planu po zmianach. Szczegółowym badaniem objęto wydatki w kwocie 
53 516,3 tys. zł13 (9,7% zrealizowanych wydatków). W 2020 r. wydatki były niższe o 42 686,1 tys. zł, 
tj. o 7,1% niż w 2019 r. Wynikało to głównie ze zmniejszenia wydatków na dotacje w dziale 
500 Handel (Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju) oraz zmniejszenia wydatków w dziale 
150 Przetwórstwo przemysłowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez ARP SA 
w kwocie 45 235,9 tys. zł. Zobowiązania, w całości niewymagalne, na koniec 2020 r. wyniosły 
7100,9 tys. zł, co oznaczało wzrost o 2,7% w porównaniu ze stanem na koniec 2019 r. (6916,1 tys. zł). 
Obejmowały one głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 
(5873,0 tys. zł). Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług zostały uregulowane w styczniu 2021 r. 
a zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w lutym i marcu 2021 r.  

                                                           
10  Dz. U. poz. 571 ze zm. 
11  Dz. U. z 2020 r. poz. 1298. Dalej: ustawa o udzielaniu pomocy. 
12  Decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 listopada 2020 r. nr MF/BP2.4143.19.51.2020.BLOK 

podjęta na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.). 

13  Łączna kwota wydatków dysponenta III stopnia, dysponenta głównego w tym z rezerw celowych i wydatków w ramach 
umów zamówień publicznych. Łącznie szczegółowemu badaniu poddano umowy, które w 2020 r. były podstawą 
dokonania wydatków w kwocie 147 539,2 tys. zł (trzy umowy zamówień publicznych z uwzględnieniem 
współfinansowania, siedem umów zlecenia i cztery umowy dotacji, w tym jedna finansowana z rezerw celowych). 
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Rozporządzeniem Rady Ministrów14 w część 20 – Gospodarka do wydatków, które nie wygasają 
z upływem 2020 r. przeniesiono kwotę 27 317,7 tys. zł. Według stanu na marzec 2021 r. 
niezagrożone były wykonanie do 30 listopada 2021 r. zadań finansowanych z wydatków 
niewygasających. 

Wydatki budżetu państwa w części 20 – Gospodarka szczegółowo przedstawiono w załączniku 7.5. 

Według grup ekonomicznych największe były wydatki na dotacje, które zostały zrealizowane 
w kwocie 232 507,6 tys. zł, (76,8 % planu po zmianach). Minister udzielił dotacji na promocję 
eksportu w kwocie 91 016,4 tys. zł, dotacji celowych w kwocie 87 917,2 tys. zł na wsparcie inwestycji 
w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, 
dotacji celowej i podmiotowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 58 008,5 tys. zł. 
Wydatki w pozostałych grupach wyniosły: 

− wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 214 425,6 tys. zł (94,5% planu) w tym na 
walkę ze skutkami COVID-19 w kwocie 4467,9 tys. zł, 

− wydatki majątkowe w kwocie 99 790,1 tys. zł (91,6% planu), 
− współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 4620,5 tys. zł (83,0% planu), 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3939,8 tys. zł (94,4% planu). 

Szczegółową kontrolą objęto wybrane celowo środki przyznane z rezerw celowych budżetu państwa 
w kwocie 50 000 tys. zł (55,5% środków z rezerw celowych) przeznaczone na finansowanie pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców. Minister korzystający z uprawnień wynikających z ustawy 
o udzielaniu pomocy umową z 24 września 2020 r. powierzył ARP SA realizację zadania udzielania 
przedsiębiorcom pomocy. W tym samym dniu na ten cel udzielił Spółce dotacji w kwocie 
50 000 tys. zł, którą sfinansowano ze środków rezerw celowych. W 2020 r. ARP SA wykorzystała 
dotację w kwocie 4764,1 tys. zł (9,5%), a pozostałą kwotę zwróciła. O niższym niż planowano 
wykorzystaniu środków z rezerwy zdecydowało rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców według 
sformalizowanej procedury udzielania pomocy publicznej, co powodowało konieczność ich 
uzupełnienia i wydłużało procedurę oceny wniosków. Do zakończenia czynności kontrolnych 
Minister nie zatwierdził sprawozdania ARP SA z realizacji umowy, a tym samym nie ocenił efektów 
działań Spółki, bowiem termin zatwierdzenia jeszcze nie upłynął. 

Szczegółową kontrolą objęto wydatki z trzech umów dotacji w łącznej kwocie 37 599,1 tys. zł 
(co odpowiadało 16,2% wydatków w grupie ekonomicznej dotacje15) w wykonaniu, których nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Dysponent części 20 – Gospodarka udzielił dotacji: 

− FPPP w kwocie 926,9 tys. zł (dotacja celowa na zadania Fundacji) i w kwocie 9212,8 tys. zł 
(dotacja podmiotowa na działalność bieżącą), 

− Mercedes Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. w kwocie 27 459,4 tys. zł (dotacja celowa). 
Dotacja sfinansowana w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki polskiej na lata 2011–2030 w całości stanowiła refundację wydatków majątkowych 
poniesionych w 2019 r. na realizację inwestycji budowy w Jaworze zakładu produkcyjnego 
komponentów i silników samochodowych. 

Realizacja wydatków przez dysponenta III stopnia 

Wydatki w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 
w wysokości 111 720,1 tys. zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 
pracowników Ministerstwa. Stanowiły one 70,5% (78 766,6 tys. zł) wydatków w tym dziale. Ich limit 
w ciągu roku był trzykrotnie zwiększany i dwukrotnie zmniejszany. Per saldo łącznie zmniejszono je 
o 1584,2 tys. zł.  

Plan wydatków na wynagrodzenia (84 635,4 tys. zł), według Rb-70 Sprawozdanie o zatrudnieniu 
i wynagrodzeniach, zrealizowano w 97,9% (82 881,7 tys. zł). W porównaniu do 2019 r. 
(79 125,8 tys. zł) wydatki były wyższe o 3755,9 tys. zł, tj. o 4,7%. Przeciętne zatrudnienie 
w Ministerstwie w 2020 r. wynosiło 743 osoby w przeliczeniu na pełnozatrudnionych i było niższe 
od przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. o pięć osób. Przeciętne zatrudnienie na kierowniczych 
stanowiskach państwowych w 2020 r. wyniosło sześć osób. Na koniec 2020 r., w związku 

                                                           
14  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 

nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) w części 20 – Gospodarka na realizację 21 zadań ustalono 
kwotę 27 317,7 tys. zł wydatków budżetu państwa, które w roku 2020  nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

15  Zbadano dotacje z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w kwocie 61 556,1 tys. zł (14,1% ogółu wydatków 
na dotacje w części 20 – Gospodarka). 
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ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi, w tym zmianami w kierownictwie Ministerstwa, według 
Rb-70 stan zatrudnienia w tej grupie wynosił osiem osób. 

Przeciętne wynagrodzenie, wyliczone jako suma wydatków na wynagrodzenia wraz z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym w łącznej kwocie 82 881,7 tys. zł podzielone przez przeciętne 
zatrudnienie (743), wzrosło o 5,6% z 8803 zł w 2019 r. do 9296 zł w 2020 r.  

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w części 20 zawarto 
w załączniku nr 7.6 do niniejszej Informacji. 
Wydatki majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna (dysponent III stopnia) wyniosły 
5378,3 tys. zł, tj. 92,2% kwoty planowanej (5834,4 tys. zł). Zakupy inwestycyjne były zgodne 
z planem wydatków i zasadne z punktu widzenia zadań realizowanych przez Ministerstwo. W trakcie 
roku zrezygnowano z sześciu zadań na łączną kwotę 4107,0 tys. zł. Dotyczyły one przebudowy 
terenu zewnętrznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w budynku przy pl. Trzech 
Krzyży 3/5, zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym urządzenia 
poligraficznego, zakupu modułu „wizyty” do systemu kontroli dostępu, funkcjonalność w oparciu 
o kod QR, zakupu oprogramowania specjalistycznego wspierającego proces zarządzania ochroną 
danych osobowych, zakupu urządzeń na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych oraz 
rozbudowy serwerowni, zakupu licencji, subskrypcji i wsparcia oprogramowania. Do planu jednostki 
wprowadzono dwa nowe zadania, tj.: rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie MR oraz 
dostawę elektronicznych depozytorów do systemu automatycznej identyfikacji kluczy na łączną 
kwotę 1 817,2 tys. zł. Celem tych zmian było przystosowanie pomieszczeń archiwum oraz biblioteki 
do wymogów p.poż., rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru i rozbudowa systemu kontroli i dostępu 
w budynku Ministerstwa.  

Cztery zadania zrealizowano częściowo, w tym jedno sfinansowane środkami z rezerwy, tj.: 
przebudowę i modernizację pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej 
w siedzibie ministerstwa (w planie było 188,2 tys. zł, zrealizowano 74,6 tys. zł), zakup urządzeń 
i wyposażenia (w planie było 195,3 tys. zł a zrealizowano 180,9 tys. zł), budowę i rozwój systemów 
teleinformatycznych ministerstwa, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych 
praw autorskich (w planie było 1274,5 tys. zł a zrealizowano 994,4 tys. zł) oraz termomodernizację 
budynku przy pl. Trzech Krzyży (w planie było 4167,5 tys. zł a zrealizowano 4050,6 tys. zł. Plan 
zadań inwestycyjnych MRPiT (po zmianach) na 2020 r. w ramach części 20 – Gospodarka 
(11 214,8 tys. zł) zrealizowano w 95,2% (10 679,8 tys. zł).  

Badaniem szczegółowym wydatków objęto 44 zapisy księgowe na kwotę ogółem 6755,5 tys. zł, 
w tym w grupie wydatków majątkowych sześć zapisów na kwotę 2057,7 tys. zł. Próba została 
wylosowana metodą monetarną16 (MUS). Dodatkowo skontrolowano 26 pozycji wydatków 
dobranych w sposób celowy na łączną kwotę 3507,9 tys. zł, w tym w grupie wydatków majątkowych 
cztery zapisy na kwotę 1427,3 tys. zł. Łącznie badaniem objęto 70 zapisów księgowych na łączną 
kwotę 10 263,4 tys. zł (9,0% ogółu wydatków dysponenta III stopnia w części 20 – Gospodarka). 

Analiza dokumentacji, obejmująca m.in. planowanie wydatków, zabezpieczenie środków na zakup 
oraz celowość ich poniesienia, nie wykazała nieprawidłowości. Dowody księgowe objęte badaniem 
spełniały wymogi formalne oraz były poprawnie opisane. Poniesione wydatki były celowe i zostały 
rzetelnie skalkulowane. Stwierdzono błędne zakwalifikowanie w księgach rachunkowych kosztów 
dotyczących odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w kwocie 
16,4 tys. zł. 

Umowy zlecenia realizowane w 2020 r. – wydatki dysponenta III stopnia 

Szczegółową analizą pod względem rzetelności i legalności zawierania oraz prowadzenia 
dokumentacji objęto siedem umów zleceń na łączną kwotę 299,6 tys. zł. W badanej próbie 
uwzględniono umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi, które nie prowadziły działalności 
gospodarczej zawarte na okres od jedenastu do dwunastu miesięcy tj.: 

− jedną umowę na archiwizację zakończonych spraw Departamentu Prawnego w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii – wartość umowy w kwocie 44,4 tys. zł (dalej: umowa I); 

− jedną umowę na prace transportowe i konserwacyjne w budynku MRPiT – wartość umowy 
w kwocie 44 tys. zł (dalej: umowa II); 

                                                           
16  Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej tym 

dowodem. Z ang. Monetary Unit Sampling – MUS. 
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− trzy umowy na prace konserwacyjne i rzemieślnicze w budynku MRPiT – wartość umów 
74,6 tys. zł (dalej: umowy III, IV, V); 

− dwie umowy na prace utrzymania w sprawności portalu internetowego MRPiT – wartość umów 
w kwocie 136,5 tys. zł (dalej: umowy VI i VII). 

Umowę I zawarł Dyrektor Departamentu Prawnego17, miała ona charakter merytoryczny, bowiem 
dotyczyła archiwizacji zakończonych spraw DP i przekazania ich do archiwum zakładowego. 
Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało wypłacone w dwunastu miesięcznych ratach w wysokości nie 
przekraczającej 3,7 tys. zł brutto.   

Umowa II została zawarta przez Dyrektora Generalnego w dniu 1 lipca 2020 r. na okres od 1 lipca 
2020 r. do 31 maja 2021 r. i opiewała na kwotę 44 tys. zł brutto płatną w miesięcznych ratach na 
podstawie rachunków i ewidencji przepracowanych godzin wystawionych przez zleceniobiorcę. 
W związku z realizacją umowy, zleceniobiorca wystawił w 2020 r. łącznie sześć rachunków na kwotę 
24,8 tys. zł.  

Umowy III, IV, V dotyczyły bieżącej działalności Ministerstwa. Zostały zawarte przez Dyrektora 
Generalnego. Zakres umowy III, która została podpisana 11 marca 2019 r. na okres od 11 marca 
2019 do 10 marca 2020 r. obejmował m.in. prace konserwacyjne i rzemieślnicze. Umowa IV została 
zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. na okres od 8 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. i dotyczyła 
prac konserwacyjnych i rzemieślniczych. Umowa V została podpisana w dniu 11 lutego 2020 r. na 
okres od 11 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r., a następnie została przedłużona aneksem z dnia 
1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Zakres umowy V obejmował prace hydrauliczne. Wszystkie 
umowy zostały zawarte z jedną osobą i opiewały na kwotę łączną 74,6 tys. zł brutto.  

Umowy VI i VII na usługę utrzymania w sprawności portalu internetowego w MRPiT zostały zawarte 
przez Dyrektora Generalnego i opiewały na łączną kwotę 136,5 tys. zł.  

Nierzetelnie i wbrew zapisom umowy rozliczano prace zrealizowane na podstawie umów zleceń. 
W zakresie umowy I wystąpiła rozbieżność pomiędzy kwotą 3,7 tys. zł brutto na rachunku z dnia 
1 kwietnia 2020 r., a przedłożonym zestawieniem liczby przepracowanych godzin w ilości 88, gdzie 
rachunek winien był wynosić 2,7 tys. zł brutto. Sześć rachunków i ewidencji przepracowanych 
godzin nie zawierało podpisów zarówno Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy, a jeden podpisu 
Zleceniobiorcy. 

Według MRPiT brak podpisów na ewidencjach i rachunkach spowodowany był zagrożeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2, zaś wystawiony rachunek kasowy z dnia 10 stycznia 2020 r. stanowił 
wzór rachunku, który zleceniobiorca wypełnił podpisując umowę. Podstawą do wypłaty 
wynagrodzenia za styczeń 2020 r. był protokół odbioru z dnia 30 stycznia 2020 r., którego NIK nie 
przekazano. Ponadto zdaniem MRPiT rozbieżność między kwotą z rachunku z dnia 1 kwietnia 2020 r., 
a ewidencją godzin była spowodowana zachorowaniami na COVID-19. Faktycznie zleceniobiorca 
otrzymał wynagrodzenie za pracę w liczbie 120 godzin. 

Treść umów VI i VII wskazywała, że wynagrodzenie było należne za wykonywanie czynności 
wynikających z załącznika nr 2 do tych umów, a nie za pozostawanie w gotowości do ich wykonania. 
Poprzez brak prowadzonej ewidencji godzin nie było możliwe dokonanie takiego rozróżnienia 
pomiędzy ewentualnym wykonywaniem czynności, a jego brakiem. Protokoły i raporty wskazywały, 
że zleceniobiorca nie wykonywał żadnych czynności obejmujących ten załącznik. Zdaniem MRPiT 
w umowach zlecenia zostało przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe, które uwzględniało czas 
pozostawania w gotowości do wykonywania pracy. Zdaniem MRPiT podstawą prawną 
do zastosowania w umowach zlecenia częściowej formy rozliczenia jako ryczałt jest zasada 
autonomii stron i swoboda umów wynikająca z art. 3511 Kodeksu cywilnego. 

Dokumentacja umów zleceń III, IV, V, VI i VII prowadzona była z naruszeniem art. 8b ust. 2 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę18. Strony zawierające umowę 
cywilnoprawną są zobowiązane do określenia w tej umowie sposobu potwierdzania liczby godzin 
wykonania zlecenia. W przypadku, gdy umowa tego nie określa, przyjmujący zlecenie przedkłada 
w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentu informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, 
w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. W zakresie ww. umów ewidencja nie 
była przedkładana od początku ich zawarcia, co uniemożliwiało zleceniodawcy weryfikację 
faktycznych godzin wykonywania czynności oraz podważało zasadność wypłacanego 

                                                           
17  Dalej: DP. 
18  Dz. U. 2020 r. poz. 2207. 
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wynagrodzenia. Poza tym, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby za 
każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej 
ustalonej zgodnie z zapisami powołanej ustawy. W przypadku umów III, IV, VI i VII była ona ustalona 
w formie stałego ryczałtu, a brak wskazanej ewidencji uniemożliwiał takie przeliczenie. Dla umów 
tych nie przewidziano ewidencjonowania godzin pracy. Nie określono też stawek godzinowych dla 
Zleceniobiorców z wyłączeniem usług dodatkowych w ramach umów VI i VII, powołując się 
jednocześnie na ww. autonomię wynikającą z Kodeksu cywilnego.  

W umowach III i IV nie przewidziano ewidencjonowania godzin pracy wykonawcy. Zdaniem MRPiT 
umowa nie przewidywała stawek godzinowych, a zleceniobiorca był uprawniony do otrzymania 
ryczałtowego wynagrodzenia, miernikiem rozliczeń było wykonanie poszczególnych czynności. 

Dla umowy V określona była stawka godzinowa oraz przedłożono protokół określający liczbę godzin 
wykonywania czynności. NIK zwraca przy tym uwagę, na brak konsekwencji i jednoznaczności 
postępowania przez MRPiT w przypadku tożsamych umów, co może utrudniać kontrolę zarządczą. 
Dodatkowo w zakresie umowy V naruszono art. 8a ust. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bowiem w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 
miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej 
dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku tej umowy trwającej od 11 lutego 2020 r. 
do 30 czerwca 2020 r., rozliczenie dokonane było jednorazowo rachunkiem z dnia 9 lipca 2020 r.  

Izba również zwraca uwagę, że w 2020 r dla umów III, IV i V, doszło do sytuacji w której jedna osoba 
w tym samym czasie tj. od 11 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r oraz od 8 czerwca 2020 r. 
do 30 czerwca 2020 r., wykonywała czynności wynikające równocześnie z dwóch umów zleceń 
zawartych z MRPiT na tożsame czynności.  

W przypadku umów zlecenia II, III, IV i V ich treść, sposób wykonywania oraz powtarzalność 
uzasadniały zdaniem NIK zawarcie z ich wykonawcami umów o pracę. Możliwość zastosowania 
umowy zlecenia następuje w momencie, kiedy zleceniobiorca ma swobodę w wyborze miejsca i czasu 
wykonania czynności, co w przypadku umów II, III, IV i V nie mogło mieć miejsca. Zgodnie 
z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r.19, zawieranie umów 
cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, których przedmiotem są czynności podobne lub tożsame 
z zadaniami pracowników, powinno być uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami i co istotne mieć 
charakter tymczasowy. NIK zauważa, że z uwagi na czas trwania ww. umów cywilnoprawnych 
zawieranych w Ministerstwie Rozwoju i MRPiT w 2020 r. nie należy ich traktować, jako 
tymczasowych. Umowy III, IV i V były ponawiane od 6 czerwca 2018 r. sześciokrotnie. Powodem ich 
zawierania nie mogą być więc braki kadrowe lub wymagania przewidziane procedurą naboru. 
Obowiązujące w ministerstwach regulacje wewnętrzne powinny minimalizować możliwość 
zaistnienia przypadku zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. 

Zamówienia publiczne finansowane z wydatków budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich 

Szczegółową analizą objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzone 
w trybie: 
− przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia w ramach zadania Poprawa efektywności 

energetycznej budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 
3/5 w Warszawie (wydatek współfinansowany z budżetu środków europejskich), kwota 
wydatków z budżetu państwa 66,3 tys. zł i 345,8 tys. zł z budżetu środków europejskich; 

− zamówienia z wolnej ręki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 kwota 
wydatków z budżetu państwa 676,5 tys. zł; 

− zamówienia o wartości nieprzekraczającej wartości 30 tys. euro na świadczenie usług 
doradczych w trakcie modernizacji merytorycznej oraz technologicznej portalu 
www.trade.gov.pl, w wymiarze maksymalnie 500 roboczogodzin w okresie 18 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, kwota wydatków z budżetu państwa 22,9 tys. zł (umowa zawarta na okres 
18 miesięcy na kwotę 110,7 tys. zł). 

                                                           
19  Wytyczne z 29 sierpnia 2016 r. Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Rekomendacje 

dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach administracji rządowej”. 
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/nadzor/wybrane-analizy-i-infor/7776,Wybrane-
analizy-i-informacje-z-zakresu-nadzoru.html 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/nadzor/wybrane-analizy-i-infor/7776,Wybrane-analizy-i-informacje-z-zakresu-nadzoru.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/nadzor/wybrane-analizy-i-infor/7776,Wybrane-analizy-i-informacje-z-zakresu-nadzoru.html
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Zamówienia na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz na świadczenie usług 
doradczych w trakcie modernizacji merytorycznej oraz technologicznej portalu www.trade.gov.pl 
zostały przeprowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych20 oraz wewnętrzne regulacje w MRPiT. Ich realizacja odbyła się zgodnie z treścią 
zawartych umów. Poniesione w związku z tymi zamówieniami wydatki były celowe i służyły 
realizacji zadań jednostki.  

W zamówieniu wymiany oświetlenia NIK stwierdziła nieprawidłowości w procesie wyłonienia 
wykonawcy i realizacji umowy zawartej z wykonawcą. Minister Rozwoju reprezentowany przez 
Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej21 zawarł w dniu 29 lipca 2020 r. 
umowę z Optima Centrum sp. z o.o. spółka komandytowa na kwotę brutto 2915,1 tys. zł, której 
przedmiotem była wymiana oświetlenia w siedzibie Ministerstwa. 

Wybór oferty firmy Optima, jako najkorzystniejszej, dokonany został przez Zamawiającego 
z naruszeniem zasady rzetelności i konkurencyjności postępowania. Zamawiający, jako prowadzący 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek zapewnić równe traktowanie 
wykonawców oraz uczciwą między nimi konkurencję, na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 Pzp. 
Nie dokonano rzetelnego sprawdzenia parametrów proponowanych opraw oświetleniowych 
pozostałych oferentów, w tym SimplyTech sp. z o.o. Zmiana warunków zamówienia w zakresie 
równoważności dostaw na sześć dni przed terminem składania ofert, spowodowała trudność 
w dostosowaniu się oferentów do zmienionych warunków SIWZ. Etap postępowania, na którym 
należało przedstawić obliczenia wymiarów opraw do oferty został zmieniony pismem Ministerstwa 
z dnia 10 czerwca 2020 r., na sześć dni przed otwarciem ofert. Pierwotnie zgodnie z Projektem 
Wykonawczym do zamówienia, obliczenia należało przedłożyć Zamawiającemu dopiero na etapie 
przystępowania do ich montażu, po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu. 
W wyniku tego działania, odrzucone zostały oferty, które nie zostały dostosowane do nowych 
wymogów. Osobami odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy byli Dyrektor DBA oraz Dyrektor 
Generalny. Konsekwencją takiego działania było pozbawienie MRPiT możliwości zawarcia umowy 
korzystniejszej cenowo przy zachowaniu stawianych wymogów. 

NIK zwraca również uwagę, iż pomiędzy Wykonawcą Optima, a wskazanym przez niego 
podwykonawcą IHOL istniały powiązania właścicielskie. Podwykonawca ten, miał realny wpływ na 
kształt wyjaśnień elementów cenotwórczych oraz na rzetelność wyceny przedłożonej na potrzeby 
wyjaśnienia tych elementów w postaci przygotowanej przez siebie oferty, którą Optima posłużyła się 
i uzasadniała swoje wyjaśnienia. Wskazane powiązanie mogło mieć znaczenie przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty w kontekście całości prowadzonego postępowania, zaś Dyrektor Generalny 
nie skorzystał z możliwości zażądania dodatkowych wyjaśnień na tą okoliczność. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, że zakup opraw oświetleniowych IV piętra dokonany został przed 
otrzymaniem przez Ministerstwo pisemnej decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, na 
podstawie telefonicznej informacji o uzgodnieniu, a projekt i oryginał umowy z jednym 
z podwykonawców zostały odebrane z pominięciem obowiązującej  w Ministerstwie procedury 
obiegu dokumentów. 

Wykonawca Optima przedłożyła polisę ubezpieczeniową zawierającą franszyzę redukcyjną22, co było 
niezgodne z § 9 ust. 4 umowy wykonawczej. Osobą odpowiedzialną za taki stan rzeczy był Dyrektor 
DBA. W przypadku konieczności skorzystania przez MRPiT z polisy ubezpieczeniowej, nie pokryłaby 
ona zaistniałej szkody w pełnej wysokości. Reprezentujący Zamawiającego Dyrektor DBA 
potwierdził, że był to błąd niedostrzeżony przez pracownika prowadzącego sprawę na etapie 
dokonanej początkowo weryfikacji. W wyniku kontroli MRPiT podjęło działania w celu dostarczenia 
aneksu do polisy znoszącego franszyzę redukcyjną. Aneks do polisy ubezpieczeniowej został zawarty 
w dniu 16 marca 2021 r. 

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 20 – Gospodarka zaplanowano w wysokości 
145 988,0 tys. zł a zrealizowano w kwocie 134 205,7 tys. zł (91,9% planu). Zostały one poniesione na 

                                                           
20  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Dalej: Pzp. Ustawa uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r.  
21  Dalej: DBA. 
22  Franszyza redukcyjna to rodzaj klauzuli umownej, która przerzuca na Zamawiającego jako ubezpieczającego dane mienie, 

część poniesionej szkody. Tym samym ustala ona udział własny ubezpieczonego, obniżając jednocześnie kwotę 
wypłacanego odszkodowania. 
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wdrażanie projektów wskazanych w Umowie Partnerstwa 2014–2020, w ramach II i III osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–202023, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–202024 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020. 
Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane w 2020 r. przez Ministra Rozwoju Pracy 
i Technologii (dysponenta III stopnia) wyniosły 13 509,9 tys. zł (68,2% planu po zmianach). 
Szczegółowym badaniem objęto wydatki w kwocie 25 215,7 tys. zł (18,8% zrealizowanych 
wydatków). 

Limit wydatków zwiększono ze środków rezerw celowych o kwotę 4178,3 tys. zł. Rezerwy budżetu 
środków europejskich wykorzystano w 93,7% (3913 tys. zł). Szczegółowym badaniem objęto środki 
rezerwy celowej w kwocie 1372,9 tys. zł (10,2% wydatków dysponenta III stopnia), które 
przeznaczono na realizację poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej POIŚ 2014–2020. Na wypłaty w projekcie Poprawa efektywności 
energetycznej budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie 
wykorzystano kwotę 1258,7 tys. zł (91,7% środków z rezerwy). Niższe wykorzystanie rezerwy 
celowej było wynikiem opóźnienia płatności ze środków rezerwy za wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej. Szczegółowym badaniem objęto również wypłaty z budżetu środków europejskich 
w kwocie 23 957,0 tys. zł (17,9% wydatków) w ramach projektu pozakonkursowego inno_LAB  
– Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów25 finansowanego ze środków PO IR 2014–2020, 
do których NIK nie wniosła uwag. 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 20 – Gospodarka szczegółowo przedstawiono 
w załączniku 7.7. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań za 2020 r. przez 
dysponenta części 20 – Gospodarka i sprawozdań jednostkowych Ministerstwa: 

– o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
– z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
– z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 
– 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). 

Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N po korektach) 
i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 20 – Gospodarka na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponent trzeciego stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania 
(Rb-N po korektach) zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. 

Korekta do sprawozdania jednostkowego dysponenta III stopnia RB-N za IV kwartał 2020 r. 
z części  20 – Gospodarka z 3 marca 2021 r. dotyczyła wpływu faktury zakupu po terminie 
sporządzenia sprawozdania Rb-N, na podstawie której w rozliczeniu naliczona została kara umowna 
(należność in „+”) oraz wpływu faktur zakupu do zaewidencjonowanych wcześniej faktur proforma 

                                                           
23  Dalej: PO IR. 
24  Dalej: PO IŚ. 
25  Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach 2 osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I PO IR. 
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(należność in „-”). Korekta łącznego sprawozdania RB-N za IV kwartał 2020 r. z dnia 3 marca 2021 r. 
została sporządzona w związku ze sporządzeniem korekty jednostkowego sprawozdania RB-N 
dysponenta III stopnia. 

W dniu 9 marca 2021 r. została sporządzona kolejna korekta sprawozdania łącznego RB-N 
za IV kwartał 2020 r. w związku z korektą sprawozdania jednostkowego RB-N sporządzonego przez 
dysponenta części. Korekta jednostkowego RB-N dysponenta części została sporządzona w zakresie 
pozycji N5.3/Grupa I w związku z ujęciem w księgach roku 2020 r. zatwierdzonych przez Ministra 
sprawozdań Ambasady RP w Meksyku, Ambasady RP w Rydze oraz Konsulatu Generalnego RP 
w Kantonie z wykorzystania środków przekazanych tym jednostkom na Program Promocji w 2020 r. 

Sprawozdania (Rb-N po korektach) przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz 
związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. 

4.4. KSIĘGI RACHUNKOWE 

Porównanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych za 2019 r. księgi głównej dysponenta 
części 20 ze stanami na dzień 1 stycznia 2020 r. wynikającymi z zestawienia obrotów i sald kont 
syntetycznych za 2020 r. wykazało, że salda Bilansu zamknięcia na 31 grudnia 2019 r. różnią się 
z saldami Bilansu otwarcia na 1 stycznia 2020 r. o kwotę o 338 726 288,4 zł. 

Bilans zamknięcia roku 2019 prezentowany jest w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii 
saldami kont, natomiast Bilans otwarcia roku 2020 prezentowany jest obrotami kont. Kwota różnicy 
na obrotach w wysokości 338 726 288,4 zł dotyczyła kont: 800, 851 i 860. Aby porównać salda kont 
między latami należy w 2020 roku analizować zestawienie prezentujące salda dla samego bilansu 
otwarcia. Saldo na koniec roku 2019 zgodnie z zapisami polityki rachunkowości wykazywane jest 
jednostronnie, natomiast do bilansu otwarcia przenoszone są obroty kont w pełnej szczegółowości 
analityk. Bilans otwarcia jest wprowadzany w taki sposób aby był zgodny z obrotami z poprzedniego 
roku. 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponentów części 20 i dysponenta III stopnia 
części  20 – Gospodarka przeprowadzono na próbie 76 zapisów dotyczących dochodów i wydatków 
o łącznej wartości 11 605,3 tys. zł (wylosowanych metodą monetarną) wyselekcjonowanymi na 
podstawie przeprowadzonego przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych, obejmującego 3277 
zapisów księgowych. Ponadto dokonano wyboru próby metodą celową 10 sald należności 
i wszystkich sald zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych.  

Stwierdzono, że z wyjątkiem zapisów dotyczących błędnych dat w księgach roku 2021 dowody 
księgowe sporządzono prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, 
a operacje gospodarcze udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach 
rachunkowych. 

W trakcie kontroli, poza przypadkami błędnych dat w księgach roku 2021 nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości, które wskazywałyby, że w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków 
oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę 
sporządzenia sprawozdań dysponenta części 20 prowadzone były prawidłowo. 

Kontrola zbioru danych za styczeń-luty 2021 r. pod kątem roku księgowania w powiązaniu z datą 
operacji wykazała osiem przypadków błędnego zapisu daty operacji gospodarczej, które były 
wynikiem omyłek pisarskich. Ministerstwo poinformowało, że dokonano ponownej analizy zapisów 
księgowych i dane wykazane na koniec marca 2021 r. będą prezentowane prawidłowo. 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w I kwartale 2021 r. kontrolę wykorzystania dotacji 
budżetowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu. Celem 
kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności i gospodarności wykorzystania przez 
Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości dotacji budżetowych udzielonych Fundacji w 2020 r. 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki (dysponenta części 20 – Gospodarka), w tym: 
podmiotowej, na finansowanie bieżącej działalności Fundacji oraz celowej, na realizację zadań 
wynikających z ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości26.  

W wyniku kontroli NIK pozytywnie oceniła wykorzystanie dotacji podmiotowej i celowej 
udzielonych Fundacji w 2020 r. z części 20 – Gospodarka budżetu państwa. 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała na mocy ustawy o FPPP i została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 maja 2019 r. Fundatorem Platformy jest Skarb Państwa, 
reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Fundacja działa w Polsce i może 
prowadzić działalność nienastawioną na zysk. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie 
procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny 
automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych, komunikacji pomiędzy 
maszynami oraz człowiekiem i maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa tych rozwiązań (art. 1 ustawy o FPPP).  

Umowa o dotację podmiotową, pomiędzy Fundacją a Ministrem Rozwoju, jako ministrem 
właściwym ds. gospodarki a Fundacją zawarta została w dniu 20 kwietnia 2020 r. Kwota dotacji, 
przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej związanej z realizacją zadań Fundacji, 
o których mowa w art. 2 ustawy o FPPP oraz we wniosku o udzielenie dotacji w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. pierwotnie miała wynieść 12 227,77 tys. zł. Kwota ta w ciągu roku, 
w drodze stosownego aneksu do umowy, została zmniejszona do ostatecznej wysokości 
10 427,77 tys. zł. Ograniczenie dotacji uzasadnione były oszczędnościami, m.in. wynagrodzeń 
bezosobowych i kosztów obowiązkowych badań lekarskich (BHP). Mniejsze niż zakładano były 
także koszty: podróży służbowych (ograniczenia związane z przemieszczaniem spowodowały 
rezygnację z organizacji niektórych spotkań, warsztatów, konferencji), usług zewnętrznych 
(dostosowano ich zakres do zmienionej sytuacji rynkowej oraz rozszerzono działania on-line) oraz 
wynajmu powierzchni biurowej (ograniczono powierzchnię wynajmowaną w Warszawie oraz 
wynajem sal konferencyjnych). 

Łącznie w 2020 r. FPPP wykorzystała z dotacji podmiotowej 9212,82 tys. zł27 (tj. 88,35% 
otrzymanych środków).  

Ze względu na niepełne wykorzystanie dotacji, w dniu 8 stycznia 2021 r., tj. w terminie zgodnym 
z § 5 ust. 1 umowy, Fundacja dokonała zwrotu 1214,95 tys. zł.  

Niepełne wykorzystanie otrzymanej dotacji było konsekwencją wprowadzonych w kraju 
ograniczeń, w wyniku, których koszty okazały się niższe od przewidywanych. M.in. zrezygnowano 
z wypłaty dodatkowych wynagrodzeń osobowych, dokonano zmiany formuł aktywności 
z bezpośrednich spotkań, konferencji lub paneli na formułę on-line lub o przesunięciu ich 
organizacji na kolejny rok. Ograniczono także liczbę szkoleń i zrezygnowano z części wydatków na 
publikacje oraz na zakup mebli biurowych. 

Najwyższy procentowo udział w wydatkach finansowanych dotacją stanowiły wynagrodzenia 
osobowe i bezosobowe – 60,69% (5591,16 tys. zł), a poza tym koszty zakupu usług zewnętrznych  
– 21,59% (1989,06 tys. zł) oraz koszty wynajmu biura i wyposażenia oraz obsługi zasobów 
i eksploatacji – 14,07% (1296,25 tys. zł). W ramach usług zewnętrznych największą kwotowo 
pozycję stanowiły koszty związane z infrastrukturą informatyczną – 713,89 tys. zł oraz koszty 
tzw. marketingu i uświadamiania 650,94 tys. zł. Wynajem powierzchni wraz z wyposażeniem 
miejsc pracy oraz wynajem sal konferencyjnych kosztował 1184,63 tys. zł. 

                                                           
26  Dz. U. poz. 229, dalej ustawa o FPPP. 
27  Wyliczone, jako różnica pomiędzy kwotą przekazanej dotacji podmiotowej a kwotą niewykorzystanej dotacji zwróconą 

na rachunek ministerstwa. 
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Szczegółową kontrolą objęto wydatki w wysokości 1826,03 tys. zł, tj. 19,82% wszystkich wydatków 
poniesionych w 2020 r. ze środków dotacji podmiotowej – nie stwierdzając wydatków nielegalnych 
lub niegospodarnych. Wyboru kontrahentów (dostawców towarów lub usług) dokonywano 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub z zasadami wewnętrznie ustalonymi 
w stosownym regulaminie. 

Obowiązki sprawozdawcze Fundacji obejmowały sporządzenie i przedłożone ministrowi 
sprawozdania za I i II kwartał łącznie oraz odrębnie za III kwartał – w terminie 14 dni 
od zakończenia kwartału; sprawozdanie roczne miało zostać sporządzone do dnia do 31 marca 
2021 r. (już po zakończeniu czynności kontrolnych). W odniesieniu do złożonych sprawozdań NIK 
nie wniosła zastrzeżeń. Łączna wartość odsetek naliczonych na rachunku przeznaczonym do 
obsługi dotacji podmiotowej w 2020 r. wyniosła 325,06 zł. Kwota ta w całości została przekazana 
na rachunek wskazany w § 5 ust. 3 umowy o dotację. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Fundacji zatrudnionych było 37 pracowników 
(przeciętnie w roku 41 osób na 37,77 etatu). Zatrudnienie w Fundacji miało osiągnąć poziom 
40 pełnych etatów. Nie zostało to jednak osiągnięte z uwagi na ograniczenie wynikające m.in. ze 
zmieniających się warunków rynkowych i sytuacji epidemicznej. Łączna kwota wypłaconych 
w 2020 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) wyniosła 4898,01 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w Fundacji wynosiło ok. 11 tys. zł na etat, a po wyłączeniu wynagrodzeń Zarządu 
Fundacji – około 9,8 tys. zł.  

Dotacja celowa w wysokości 2072,23 tys. zł (w tym 963,43 tys. zł dotacji celowej oraz 1108,80 tys. zł 
dotacji celowej na inwestycje), którą Fundacja otrzymała na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 
2020 r. przeznaczona była na zadania skatalogowane w czterech obszarach28, w ramach których 
wyodrębniono siedem zadań, tj.:  
– Szkoła lidera 4.0/akcelerator; 
– Organizacja pilotażowych szkoleń tematycznych – e-learning;  
– Organizacja warsztatów Train the Trainers – Fabryka przyszłości; 
– Przygotowanie mini-demonstratorów; 
– Organizacja konkursu Fabryka przyszłości; 
– Organizacja kampanii promocyjno-integracyjnej Polski Przemysł Przyszłości; 
– Uruchomienie Platformy Cyfrowej. 

Kwotę dotacji wypłacono jednorazowo. W związku z brakiem możliwości realizacji niektórych 
przedsięwzięć (i propozycją przeniesienia ich na rok 2021) w dniu 18 grudnia 2020 r. Minister 
Rozwoju, Pracy i Technologii wyraził zgodę na ograniczenie kwot zaplanowanych na wykonanie 
pięciu z siedmiu zadań (nr 1, 2, 4, 6 i 7). Ostateczna kwota dotacji (po zmianie) wyniosła 
1031,05 tys. zł (w tym 702,71 tys. zł na dotację celową oraz 328,34 tys. zł dotacji celowej 
na inwestycje).  

Ostatecznie Fundacja wydała 926,98 tys. zł29 (co stanowiło: 44,73% pierwotnej przewidzianej 
kwoty dotacji oraz 89,91% kwoty po zmianach). FPPP terminowo zwróciła niewykorzystaną cześć 
dotacji w wysokości 1145,25 tys. zł. 

Szczegółową kontrolą objęto wykonanie zadania Uruchomienie Platformy Cyfrowej, którego realizacja 
w 2020 r. kosztowała 274 tys. zł (29,6% wykorzystanych środków dotacji celowej). Zbadano próbę 
wydatków w wysokości 237,6 tys. zł 86,7% wydatków poniesionych w 2020 r. na to zadanie.  

W  ramach zadania Fundacja przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach pierwszego postępowania FPPP 
wyłoniła inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej, a w drugim 
wykonawcę platformy cyfrowej, usług utrzymania wraz z hostingiem Platformy oraz jej rozwoju. 
Oba postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Drugie 
postępowanie, w związku z przekroczeniem kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zostało ogłoszone w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej30. 
Umowy z wykonawcami zostały podpisane w dniu 4 listopada 2020 r.  

                                                           
28  Budowanie kompetencji, ukierunkowanie działań, planowanie wdrożenia pod względem technologicznym i biznesowym 

oraz budowanie narzędzi wspierających działania ekosystemu Przemysłu 4.0. 
29  W tym: 600,97 tys. zł na wydatki niemajątkowe i 326,02 tys. zł na wydatki majątkowe. 
30  Szacunkowa wartość netto zamówienia wynosiła 983,53 tys. euro (4 198,98 tys. zł).  
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W efekcie realizacji umowy na wdrożenie, utrzymanie i rozwój Platformy opracowana została 
dokumentacja niezbędna dla analizy i projektu architektury, udostępniony został rdzeń techniczny 
Platformy, a wykonawca przekazał Fundacji kod źródłowy do rdzenia. Wyłoniony inżynier 
kontraktu świadczył natomiast usługi wsparcia przy wytworzeniu projektu Platformy. Działania 
zaplanowane do realizacji w 2020 r. w ramach zadania zostały w pełni i terminowo zrealizowane, 
zgodnie z podpisanymi umowami31. Wykonane usługi były niezbędne z punktu widzenia realizacji 
celu zadania – służyły wdrożeniu narzędzia informatycznego dostępnego przez Internet, które 
miało wspierać transformację cyfrową przedsiębiorstw (poprzez m.in. kojarzenie interesariuszy, 
dostarczanie i wymianę spersonalizowanych treści oraz uświadamianie i narzędzia online). 

Fundacja wypełniła obowiązki sprawozdawcze zgodnie z umową. Ministrowi Rozwoju, Pracy 
i Technologii przedłożone zostało sprawozdanie roczne za 2020 r. Ujęto w nim wydatki poniesione 
na zadania sfinansowane ze środków dotacji celowej zgodnie z ewidencją księgową oraz wyciągami 
z rachunku przeznaczonego dla środków dotacji celowej. Sprawozdanie zostało sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik do umowy o dotację.  

 

 

 

                                                           
31  W przypadku umowy na wykonawcę Platformy Cyfrowej wykonano działania zaplanowane do realizacji do końca 2020 r.  

– Faza I. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 8 stycznia do 2 kwietnia 2021 r. przeprowadziła kontrolę 
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Kontrolę w Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości przeprowadzono w okresie od 20 stycznia do 26 marca 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli 
skierowała wystąpienia pokontrolne: 

– do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, podpisane w dniu 15 kwietnia 2021 r. 

– do Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, podpisane w dniu 26 marca 
2021 r. 

Minister złożył zastrzeżenia do ocen uwag i wniosków w dniu 6 maja 2021 r.  

Kolegium NIK w dniu 2 czerwca 2021 r. rozpatrzyło zastrzeżenia Ministra.  

Zarząd Fundacji nie zgłosił zastrzeżeń. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1.  DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 20 
– GOSPODARKA 

 

Lp. Nazwa jednostki 
podległej 

Wykonanie 2020 
Udział 

w wydatkach 
części 

ogółem 
Przeciętne 

zatrudnienie  
wg Rb-70 

Dochody 

Wydatki budżetu 
państwa i budżetu 

środków 
europejskich 

w tym,  
wydatki na 

wynagrodzenia 
wg Rb-70 

tys. zł % 

1. 
Biuro Rzecznika Małych 
i Średnich 
Przedsiębiorców 

46 10 9 593 4 973 1,7 

2. 
Jednostki mające 
siedzibę poza granicami 
RP (łącznie)* 

18,2 0,9 4 554 5 174** - 

 
* Wydział Ekonomiczno-Handlowy w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii 

Europejskiej w Brukseli, Zespół do spraw UNIDO w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy 
Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, Zespół Ministra właściwego 
ds. gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy 
Gospodarczej  (OECD) i Rozwoju z siedzibą w Paryżu, Zespół Stałego Przedstawiciela RP przy WTO w Stałym 
Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie 

** Na kwotę składają się wynagrodzenia (wykazywane w sprawozdaniach budżetowych jednostkowych 
dysponenta III stopnia MRPiT oraz łącznych MRPiT, niewykazywane w sprawozdaniach poszczególnych 
placówek) oraz dodatki walutowe i zagraniczne, wykazywane w sprawozdaniach poszczególnych placówek 
w § 3020. 
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7.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 

działalności* 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii 

Jarosław Gowin, Wiceprezes 
Rady Ministrów, Minister 
Rozwoju, Pracy i Technologii 
od 6 października 2020 r. 

Jadwiga Emilewicz 
od 9 stycznia 2018 r. do 
8 kwietnia 2020 r. Minister 
Rozwoju, a od 9 kwietnia do 
5 października 2020 r. 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Rozwoju 

P 

Departament 
Gospodarki, Skarbu 
Państwa 
i Prywatyzacji 

2. Fundacja Platforma 
Przemysłu Przyszłości 

Aleksandra Ścibich-Kopiec, 
Prezes Zarządu, od 15 stycznia 
2021 r.  
Andrzej Soldaty, Prezes 
Zarządu, od 27 marca 2019 r. 
do 31 grudnia 2020 r.,  
Paweł Nowak, Członek Zarządu, 
od 1 do 14 stycznia 2021 r. 

P 

* Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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7.3.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA 

Oceny wykonania budżetu w części 20 – Gospodarka dokonano stosując kryteria32 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku33. 

Dochody (D):      60 307,7 tys. zł 

Wydatki (W)34:     716 807,0 tys. zł 

Łączna kwota (G = D + W):     777 114,7 tys. zł 

Waga dochodów w łącznej kwocie (Wd = D : G):  0,0776 

Waga wydatków w łącznej kwocie: (Ww = W : G):  0,9224 

Nieprawidłowości w dochodach:    276,9 tys. zł (0,46% dochodów)  

NIK oceniła, że nieprawidłowe było prezentowanie w 2020 r. w ewidencji księgowej dochodów 
trzech przedawnionych należności w tym jednej należności spółki, którą w 2020 r. wykreślono 
z Krajowego Rejestru Sądowego po zakończeniu w 2019 r. jej likwidacji. 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):    (5) pozytywna 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   509,5 tys. zł (0,071% wydatków) 

Wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Ministerstwa w kwocie 16,4 tys. zł za niezgodne 
z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zaksięgowano na koncie 404 – Wynagrodzenia zamiast na 
koncie 761 – Pozostałe koszty operacyjne. Było to niezgodne z pkt 67 § 3 Zakładowego Planu Kont. 

Nierzetelnie i wbrew zapisom umowy rozliczano prace zrealizowane na podstawie sześciu umów 
zleceń (wydatki w kwocie 80,8 tys. zł) w tym: dokumentacja pięciu umów zleceń prowadzona była 
z naruszeniem art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę35; zawarto pięć umów zlecenia, choć forma świadczonych usług wskazywała na obowiązek 
zawarcia z podmiotami umowy o pracę. 

Z naruszeniem zasad konkurencji, wybrano wykonawcę zamówienia na wymianę oświetlenia 
w siedzibie Ministerstwa oraz nierzetelnie i z naruszeniem postanowień realizowano zawartą z nim 
umowę (wydatki w kwocie 412,1 tys. zł, w tym z budżetu państwa 66,3 tys. zł i z budżetu środków 
europejskich 345,8 tys. zł). Wyboru oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej, dokonano 
z naruszeniem zasady rzetelności i konkurencyjności postępowania; zaakceptowano przedłożoną 
przez wykonawcę polisę ubezpieczeniową zawierającą franszyzę redukcyjną, co było niezgodne 
z § 9 ust. 4 umowy zamówienia publicznego. W przypadku konieczności skorzystania przez Ministra 
z polisy ubezpieczeniowej, nie pokryłaby ona zaistniałej szkody w pełnej wysokości. 

Ocena cząstkowa wydatków:     (5) pozytywna. 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO36:   (5) pozytywna. ŁO = 5 x 0,0776 + 5 x 0,9224 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:     (5) pozytywna  

Ocena ogólna:      pozytywna 
 

                                                           
32  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
33  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
34  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa zaprezentowano łącznie z wydatkami, 

które nie wygasły z upływem roku. 
35  Dz. U. 2020 r. poz. 2207. 
36  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.4.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 67 434,7 56 123,0 60 307,7 89,4 107,5 

1. Dział 150 Przetwórstwo 
przemysłowe  6 277,4 1 297,0 4 042,5 64,4 31,3 

1.1 Rozdział 15011 Rozwój 
przedsiębiorczości 0,4 - 0,1 24,4 - 

1.2 Rozdział 15012 Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości 1 317,7 230,0 615,5 46,7 267,6 

1.3 Rozdział 15014 Wsparcie 
finansowe inwestycji 3 363,9 9 000,0 2 595,8 77,2 28,8 

1.4 Rozdział 15078 Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 39,4 34,0 32,3 81,9 94,9 

1.5 Rozdział 15080 Działalność 
badawczo-rozwojowa 0,1 - - - - 

1.6 Rozdział 15095 Pozostała 
działalność 1 555,9 3 643,0 798,9 51,3 21,9 

2. Dział 500 Handel 151,2 78,0 143,5 94,9 184 

2.1 Rozdział 50005 Promocja 
eksportu 151,2 78,0 143,5 94,9 184 

3. Dział 710 Działalność usługowa 38 393,4 23 710,0 34 646,2 90,2 146,1 

3.1 Rozdział 71095 Pozostała 
działalność 38 393,4 23 710,0 34 646,2 90,2 146,1 

4. Dział 730 Szkolnictwo wyższe 
i nauka - - 561,3 - - 

4.1 Rozdział 73012 Działalność 
Polskiej Agencji Kosmicznej - - 561,3 - - 

5. Dział 750 Administracja 
publiczna  22 327,6 19 428,0 20 813,3 93,2 107,1 

5.1 
Rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej 

22 303,8 19 410,0 20 680,6 92,7 106,5 

5.2 
Rozdział 75030 Działalność 
Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców 

2,7 11,0 10,5 387,3 95,1 

5.3 Rozdział 75057 Placówki 
zagraniczne 21,1 7,0 122,2 579,2 1 745,9 

6. Dział 752 Obrona narodowa  - - 82,1 - - 

6.1 Rozdział 75212 Pozostałe 
wydatki obronne - - 82,1 - - 

6.2 

Rozdział 75215 Zadania związane 
z utrzymaniem mocy 
rezerwowych ze względu na 
potrzeby Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

0,0 - 0,1   

7. 

Dział 756 Dochody od osób 
prawnych, osób fizycznych 
i innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 

279,0 - - - - 

7.1 Rozdział 75624 Dywidendy 279,0 - - - - 

8.1 Dział 801 Oświata i wychowanie  6,2 - 18,8 303,5 - 

8.1 80142 Ośrodki szkolenia, 
dokształcania i doskonalenia kadr 6,2 - 18,8 303,5 - 

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. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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7.5.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA 

Lp. Wyszczególnienie1) 

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Ustawa¹) 

/Plan 
finansowy 

Budżet po 
zmianach/Plan 
finansowy po 

zmianach 

Wykonanie w tym 
niewygasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

  Ogółem, w tym: 597 969,7 642 897,0 648 118,7 582 601,3 27 317,7 97,4 90,6 89,9 

1 
Dział 150 
Przetwórstwo 
przemysłowe 

358 484,2 366 868,0 358 739,3 300 757,7 7 837,3 83,9 82,0 83,8 

1.1 Rozdział 15011 Rozwój 
przedsiębiorczości 2 133,7 2 213,0 2 765,1 2 482,8 154,0 116,4 112,2 89,8 

1.2 
Rozdział 15012 Polska 
Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

59 335,9 61 235,0 59 639,0 58 008,5 0,0 97,8 94,7 97,3 

1.3 

Rozdział 15013 Rozwój 
kadr nowoczesnej 
gospodarki 
i przedsiębiorczości 

0,0 250,0 149,2 145,4 0,0 x 58,2 97,5 

1.4 
Rozdział 15014 
Wsparcie finansowe 
inwestycji 

167 202,7 174 500,0 91 983,8 87 917,2 0,0 52,6 50,4 95,6 

1.5 
Rozdział 15080 
Działalność badawczo- 
-rozwojowa 

70 892,4 50 329,0 64 072,7 62 872,7 4 760,0 88,7 124,9 98,1 

1.6 Rozdział 15095 
Pozostała działalność 58 919,5 78 341,0 140 129,5 89 331,1 2 923,3 151,6 114,0 63,7 

2. Dział 500 Handel 82 849,1 85 529,0 107 644,0 105 657,1 14 640,7 127,5 123,5 98,2 

2.1 Rozdział 50005 
Promocja eksportu 82 849,1 85 529,0 107 644,0 105 657,1 14 640,7 127,5 123,5 98,2 

3. Dział 730 Szkolnictwo 
wyższe i nauka 1 273,0 12 566,0 12 066,0 10 699,3 0,0 840,5 85,1 88,7 

3.1 
Rozdział 73012 
Działalność Polskiej 
Agencji Kosmicznej 

1 273,0 12 566,0 12 066,0 10 699,3 0,0 840,5 85,1 88,7 

4. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

129 211,7 145 127,0 136 862,4 132 800,6 4 839,7 102,8 91,5 97,0 

4.1 

Rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej 

113 908,1 120 859,0 119 590,2 116 559,7 4 839,7 102,3 96,4 97,5 

4.1.1 § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 7 860,9 x 7 926,1 7 766,6 0,0 98,8 x 98,0 

4.1.2 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

57 310,5 x 59 231,4 58 423,2 0,0 101,9 x 98,6 

4.1.3 § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 3 649,8 x 4 273,3 4 273,0 0,0 117,1 x 100,0 

4.1.4 
§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

10 892,4 x 11 419,5 11 363,6 0,0 104,3 x 99,5 

4.1.5 
§ 6060 Wydatki na 
zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 884,5 x 1 524,8 1 495,3 265,0 79,3 x 98,1 
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4.2 

Rozdział 75030 
Działalność Rzecznika 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorców 

8 242,1 12 500,0 9 678,1 9 593,3 0,0 116,4 76,7 99,1 

4.3 Rozdział 75057 
Placówki zagraniczne 7 061,5 11 768,0 7 594,1 6 647,6 0,0 94,1 56,5 87,5 

5. Dział 752 Obrona 
narodowa 26 151,7 32 807,0 32 807,0 32 686,6 0,0 125,0 99,6 99,6 

5.1 
Rozdział 75212 
Pozostałe wydatki 
obronne 

229,9 207,0 207,0 183,7 0,0 79,9 88,7 88,7 

5.2 

Rozdział 75215 Zadania 
związane z 
utrzymaniem mocy 
rezerwowych ze 
względu na potrzeby Sił 
Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

25 921,8 32 600,0 32 600,0 32 502,9 0,0 125,4 99,7 99,7 

¹)  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U.  poz. 571, ze zm.). 

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

1) Nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. 
2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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7.6.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanych przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa do 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.), w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe 
uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz § 406 dla 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie 
dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

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

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 
Przeciętne 

zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

749 79 125,8 8 803 743 82 881,7 9 296 105,6 

1. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

749 79 125,8 8 803 743 82 881,7 9 296 105,6 

1.1 

75001 Urzędy 
naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

689 73 748,8 8 920 679 76 345,1 9 370 105,0 

1.1.2 75001 02 4 540,5 11 260 4 552,9 11 519 102,3 

1.1.3 75001 03 585 64 741,8 9 222 572 66 956,6 9 755 105,8 

1.2 

Rozdział 75030 
Działalność 
Rzecznika Małych 
i Średnich 
Przedsiębiorców 

41 3 700,2 7 521 46 4 973,5 9 010 119,8 

1.2.1 75030 01 39 3 415,6 7 298 44 4 677,6 8 859 121,4 

1.2.2 75030 02 2 284,6 11 858 2 295,9 12 329 104,0 

1.3. 75057 Placówki 
zagraniczne 19 1 676,8 7 354 18 1 563,1 7 237 98,4 

1.3.1 75057 13 19 1 676,8 7 354 18 1 563,1 7 237 98,4 
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7.7.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 20 – GOSPODARKA 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1 Budżet  
po zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 470 754,0 264 095,0 145 988,0 134 205,7 28,5 50,8 91,9 

1. Dział 150  
Przetwórstwo przemysłowe 413 887,7 218 454,0 107 209,5 105 619,8 25,5 48,3 98,5 

1.1. Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 411 070,5 218 454,0 96 348,5 96 091,5 23,4 44,0 99,7 

1.2 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2 817,2 0,0 10 861,0 9 528,3 338,2  87,7 

2. Dział 500 Handel 29 068,6 14 780,0 18 962,2 15 076,1 51,9 102 79,5 

2.1. Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 29 068,6 14 780,0 18 962,2 15 076,1 51,9 102 79,5 

3. Dział 750  
Administracja publiczna 27 797,7 30 861,0 19 816,3 13 509,8 48,6 43,8 68,2 

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko  3 555,7 - 3 742,2 3 613,3 101,6 - 96,6 

3.2 Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój  5 882,2 10 106,0 11 246,0 5 201,3 88,4 51,5 46,3 

3.3 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 18 359,8 20 755,0 4 828,1 4 695,2 25,6 22,6 97,2 

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. (Dz. U. poz. 57, ze zm.) 
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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 Rozwoju, Pracy i Technologii 
9. Komisja Gospodarki i Rozwoju Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polski 
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7.9.   STANOWISKO MINISTRA  
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7.10. OPINIA PREZESA NIK  

 
 


	1. Wprowadzenie
	2. Ocena ogólna
	3. UWAGI i Wnioski
	4. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 20  – Gospodarka
	4.1.  Dochody budżetowe
	4.1.1. Realizacja dochodów budżetowych
	4.1.2. Należności pozostałe do zapłaty

	4.2.  Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich
	4.2.1. Wydatki budżetu państwa
	4.2.2. Wydatki budżetu środków europejskich

	4.3.  Sprawozdawczość
	4.4.  Księgi rachunkowe

	5. Ustalenia innych kontroli
	6. Informacje dodatkowe
	7. Załączniki
	7.1.  Dochody i wydatki jednostek funkcjonujących w ramach części 20 – Gospodarka
	7.2.  Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
	7.3.  Kalkulacja oceny ogólnej w części 20 – Gospodarka
	7.4.  Dochody budżetowe w części 20 – Gospodarka
	7.5.  Wydatki budżetu państwa w części 20 – Gospodarka
	7.6.  Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 20 – Gospodarka
	7.7.  Wydatki budżetu środków europejskich w części 20 – Gospodarka
	7.8.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
	7.9.   Stanowisko Ministra
	7.10. Opinia Prezesa NIK



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


