
Do oceny wykonania budżetu stosuje się kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych.  
I. Oceny ogólnej wykonania budżetu w części dokonuje się po uprzednim ustaleniu ocen cząstkowych 

oddzielnie dla dochodów i wydatków z uwzględnieniem opinii o sprawozdaniach 
Przyjmuje się następujące kryteria: 
A. Ocena pozytywna stosowana jest w sytuacjach, gdy: 

− nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości lub miały one charakter formalny i występowały 
sporadycznie, 

− ustalone nieprawidłowości nie miały wpływu na rozstrzygnięcia postępowań; stwierdzone 
nieprawidłowości lub uchybienia, przy zastosowaniu tej oceny, nie nosiły również znamion czynów 
wskazujących na umyślne przekroczenie zasad wykonywania budżetu w zakresie dochodów, wydatków 
jak i środków z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w tym budżetu środków europejskich,  

− nieprawidłowości w zakresie dochodów i wydatków, wyrażone w ujęciu wartościowym, były mniejsze niż 
0,25% odpowiednio dochodów ogółem w danej części oraz kwoty wydatków zrealizowanych ogółem  
w danej części lub, gdy kwota wydatków dokonanych z naruszeniem prawa, w tym w przypadku 
zamówień publicznych była mniejsza niż 0,75% wydatków ogółem w danej części lub mniejsza niż 
0,25% wydatków z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w tym budżetu środków europejskich, 

− sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, tj. gdy suma wszystkich błędów stwierdzonych  
w sprawozdaniach nie przekroczyła 0,5% kwoty dochodów i należności lub wydatków i zobowiązań. 

B. Ocena negatywna stosowana jest, gdy: 

− kwota stwierdzonych uszczupleń dochodów, wynikających z działań niezgodnych z prawem lub 
zaniechania działań określonych prawem, przekroczyła 0,75% dochodów w danej części, 

− kwota wydatków ocenionych jako niecelowe lub niegospodarne z punktu widzenia ekonomicznego 
przekroczyła 0,75% poniesionych wydatków ogółem w danej części lub gdy kwota stwierdzonych 
wydatków z naruszeniem prawa przekraczała 3% wydatków ogółem w danej części lub przekroczyła 
0,75% wydatków z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w tym budżetu środków europejskich, 

− sprawozdania zostały sporządzone nierzetelnie i/lub nieprawidłowo, tj. gdy suma wszystkich błędów 
stwierdzonych w sprawozdaniach przekroczyła 2% kwoty dochodów i należności lub wydatków 
i zobowiązań. 

C. W sytuacji, gdy: 

− nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla oceny negatywnej, 
− kwota wydatków dokonanych z naruszeniem prawa, w tym w przypadku zamówień publicznych mieściła 

się w przedziale od 0,25% do 0,75% wydatków ogółem w danej części lub wydatków z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej, w tym budżetu środków europejskich, 

− stwierdzone nieprawidłowości nie przekroczyły progów wskazujących na to, że sprawozdania zostały 
sporządzone nierzetelnie i/lub nieprawidłowo, tj. gdy suma wszystkich błędów stwierdzonych  
w sprawozdaniach mieściła się w przedziale od 0,5% do 2% kwoty dochodów i należności lub wydatków  
i zobowiązań 

przedstawia się ustalenia kontroli w dwóch wariantach: 
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Wariant I (gdy przeważają elementy pozytywne) 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że ….. (lista elementów pozytywnych, bez formułowania wprost oceny 
pozytywnej. W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: (lista nieprawidłowości). 
Wariant II (gdy przeważają elementy negatywne) 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w toku kontroli wykonania budżetu państwa w części ….. stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: ……. (lista nieprawidłowości). Jednocześnie NIK odnotowuje, że … (lista 
elementów pozytywnych).  
II. Dla części, w których dokonywany jest tylko rozdział wydatków (81 – Rezerwa ogólna, 82 – Subwencje 

ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83 – Rezerwy celowe), części związanych z obsługą 
długu publicznego (78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego i 79 – Obsługa długu krajowego), części 
obejmującej tylko dochody (77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa i 87 – Dochody 
budżetu środków europejskich) oraz część 84 – Środki własne Unii Europejskiej przyjmuje się 
następujące kryteria: 

A. Ocena pozytywna stosowana jest, gdy: 

− nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, 
− stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym lub porządkowym, które nie spowodowały 

rozdysponowania wydatków ujętych w części budżetu państwa z naruszeniem przepisów prawa, 
niecelowo lub niegospodarnie, a w przypadku części 77, 78, 79 i 87, gdy stwierdzono nieprawidłowości  
o charakterze formalnym, które nie miały wpływu na pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków 
budżetowych,  

− sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, tj. gdy suma wszystkich błędów stwierdzonych  
w sprawozdaniach nie przekroczyła 0,5% kwoty dochodów i należności lub wydatków i zobowiązań. 

B.  Ocena negatywna stosowana jest, gdy:  

− stwierdzone nieprawidłowości miały zasadniczy wpływ na wykonanie budżetu w danej części, 
− sprawozdania zostały sporządzone nierzetelnie i/lub nieprawidłowo, tj. gdy suma wszystkich błędów 

stwierdzonych w sprawozdaniach przekroczyła 2% kwoty dochodów i należności lub wydatków 
i zobowiązań. 

C.  W sytuacji, gdy: 

− nie zostały spełnione kryteria oceny negatywnej, 
− stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków budżetowych 

z naruszeniem prawa, niecelowo lub niegospodarnie, które nie miały zasadniczego wpływu na wykonanie 
budżetu w danej części, 

− stwierdzone nieprawidłowości nie przekroczyły progów wskazujących na to, że sprawozdania zostały 
sporządzone nierzetelnie i/lub nieprawidłowo, tj. gdy suma wszystkich błędów stwierdzonych  
w sprawozdaniach mieściła się w przedziale od 0,5% do 2% kwoty dochodów i należności lub wydatków  
i zobowiązań 

przedstawia się ustalenia kontroli w dwóch wariantach, o których mowa w grupie I pkt C.  
III.  Do oceny wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, państwowych osób 

prawnych, agencji wykonawczych oraz jednostek będących dysponentami III stopnia stosuje się 
odpowiednio zasady przewidziane dla części budżetowych zaliczonych do grupy I. 

*  *   * 
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Wyliczenie ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w danej części1 klasyfikacji budżetowej przeprowadza 
się z zastosowaniem poniższych zasad: 

1. Dokonać ocen cząstkowych dla dochodów i wydatków. 
2. Ustalić istotność (wagę) dochodów (Wd) i wydatków (Ww) dla realizacji budżetu w danej części według 

następującego wzoru: 
 dochody (D) + wydatki (W) = łączna kwota, która podlega ocenie (G) 
 waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie 

%100
G
W xWw =  

 waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie 

%100
G
D xWd =  

 Zasady ustalania ocen cząstkowych są następujące: 

− 5 liczba punktów dla oceny pozytywnej  
− 1 liczba punktów dla oceny negatywnej 
− 3  liczba punktów, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej. 

Oceny cząstkowe dochodów lub wydatków mogą być obniżone lub podwyższone o jeden lub dwa punkty,  
w zależności od charakteru nieprawidłowości, których nie można jednoznacznie określić kwotowo lub występują 
okoliczności uzasadniające podwyższenie lub obniżenie oceny.  
Obniżenia oceny o jeden punkt można dokonać np. w przypadkach, gdy wyniki innych kontroli prowadzonych 
przez departament czy delegaturę wykazały nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami budżetowymi 
ocenianej części w roku budżetowym lub niską efektywność wykorzystania środków budżetowych,  
w szczególności stopnia zrealizowania zaplanowanego zadania lub wystąpiły błędy w sprawozdaniach bieżących 
i zostały usunięte w trakcie kontroli lub błędy w księgach rachunkowych bez wpływu na sprawozdanie roczne. 
Podwyższenia o jeden punkt można dokonać w przypadkach, gdy nieprawidłowości dotyczyły pojedynczych 
transakcji. 
Obniżenia oceny o dwa punkty można dokonać, gdy nieprawidłowości wynikały z braku nadzoru nad gospodarką 
finansową, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wydatkowania środków na 
wynagrodzenia, niskiej realizacji zadań rzeczowych, braku nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych  
z budżetu państwa, niepodania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym przyznano dotacje 
podmiotowe i celowe, nieskutecznego i niezgodnego z ustawą o rachunkowości systemu rachunkowości i kontroli 
finansowej lub z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w innych kontrolach zewnętrznych. 
Podwyższenia oceny o dwa punkty można dokonać, gdy ocena wynikająca z innych kontroli prowadzonych przez 
departament czy delegaturę, które zawierają aspekty finansowe związane z gospodarowaniem środkami 
budżetowymi ocenianej części w roku budżetowym jest pozytywna lub jednostka na skutek działań podjętych  
w trakcie kontroli wyegzekwowała zaległe należności z tytułu kar i grzywien lub podatków i ceł lub odzyskała 
aktywa, które do czasu ich ujawnienia nie były w dyspozycji jednostki. 
3. Liczby punktów określające cząstkowe oceny dotyczące dochodów (tylko w przypadku, gdy były one 

kontrolowane) i wydatków mnoży się przez procentowy wskaźnik wagi odrębnie dla dochodów i wydatków,  
a następnie uzyskane wielkości dodaje, określając tym samym wynik końcowy. 

Analogicznie postępujemy w przypadku wyliczenia ogólnej oceny wykonania budżetu państwa w części 
Budżety wojewodów  z zastrzeżeniem, iż nieprawidłowości stwierdzone w podmiotach finansowanych  
ze środków budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody, włącza się do oceny tylko  
                                                 
1  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane 

dochody nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się wagi dochodów. 
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w przypadku, gdy dotyczyły one nieprawidłowości z tytułu nadzoru wojewody nad wydatkowaniem 
środków dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Przy ocenie wykonania budżetu państwa w poszczególnych częściach klasyfikacji budżetowej, których 
dysponentami są ministrowie, uwzględnia się działalność tych ministrów związaną z dysponowaniem środkami 
publicznymi, które z pominięciem tej części są przekazywane do innych jednostek, np. środki z rezerw celowych 
na restrukturyzację. 
Relacja stwierdzonych nieprawidłowości do dochodów i wydatków określa się z dokładnością do setnych 
części po przecinku.  
Zasady ustalania ocen ogólnych są następujące, gdy: 
− wynik końcowy jest równy lub większy od 4 – pozytywna,  
− wynik końcowy jest mniejszy od 2 – negatywna, 
− wynik końcowy jest większy lub równy 2, a mniejszy od 4 – przedstawia się ustalenia kontroli. 
W wyjątkowych przypadkach, w których nieprawidłowości są szczególnie istotne ze względu na ich charakter, 
dopuszcza się możliwość obniżenia także oceny ogólnej o jeden stopień. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której 
wydatkowane zostały środki zaplanowane w ustawie budżetowej, a nie osiągnięto zakładanych celów lub uległy 
istotnemu pogorszeniu wskaźniki opisujące realizację zadań. 
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Przykłady nieprawidłowości mogących skutkować obniżeniem ocen cząstkowych przedstawia poniższa 
tabela:  

Obniżenie ocen 
cząstkowych Rodzaj nieprawidłowości/zdarzenia 

o 1 punkt 

Niewystarczająca kontrola finansowa skutkująca licznymi błędami  
w zakresie poprawności formalnej dowodów księgowych, dekretacji i ich 
ewidencji.  
Niezrealizowanie planowanych przychodów funduszu. 
Niski poziom realizacji wydatków majątkowych, programów/projektów 
współfinansowanych ze środków UE. 
Niepełne wykonanie zadań na które przyznano środki z rezerwy celowej. 
Nieterminowe regulowanie świadczeń pozapłacowych. 
Przyznawanie nagród bez uprzedniego ustalenia procedur i zasad ich 
przyznawania. 
Nieterminowe rozliczenie dotacji. 
Niepodanie do publicznej wiadomości, wymagane art. 122 ust. 4 ufp wykazu 
jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom. 
Nierzetelne sporządzenie planu wydatków w układzie zadaniowym  
i nierzetelne ich rozliczenie.  
Niezrealizowanie planu zadań kontroli wewnętrznej. 
Niezrealizowanie wniosków pokontrolnych. 
Stwierdzenie innych nieprawidłowości stanowiących naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. 
Brak monitorowania efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie 
zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów. 

o 2 punkty 

Stosowanie systemu rachunkowości i kontroli finansowej, który nie spełniał 
wymogów określonych w uor i oceniony został negatywnie. 
Nieskuteczne funkcjonowanie kluczowych mechanizmów kontrolnych.  
Podpisywanie umów i przekazywanie na ich podstawie dotacji bez wnikliwej 
analizy potrzeb oraz możliwości ich terminowego wydatkowania. 
Nieterminowe przekazywanie dotacji. 
Dopuszczenie do powstania wysokiego poziomu zobowiązań wymagalnych. 
Niewłaściwy nadzór nad przebiegiem wykonania budżetu państwa. 
Zastosowanie niewłaściwego trybu przy udzieleniu zamówienia publicznego. 
Sfinansowanie partnerom społecznym wydatków niekwalifikowalnych. 
Niedostateczny nadzór, kontrola dysponenta części nad realizacją budżetu. 
Brak nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji. 

 


