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1. Wprowadzenie 

Cel i zakres kontroli 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej, w okresie od 2 stycznia 

do 6 kwietnia 2012 r. przeprowadziła, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli
1
, kontrolę wykonania w 2011 r. budżetu państwa w części 45 Sprawy 

zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Celem kontroli była 

ocena wykonania ustawy budżetowej na rok 2011
2
 oraz wydanie opinii o prawidłowości 

rozliczenia finansowego budżetu w tej części.  

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. i została przeprowadzona 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwanym dalej „Ministerstwem” lub „MSZ”, pod względem 

legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.  

 Do oceny wykonania budżetu państwa w części 45 wykorzystano także wyniki kontroli 

przeprowadzonych w czterech placówkach zagranicznych MSZ: Ambasadach RP w Budapeszcie, 

Pekinie, Wiedniu oraz Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu, których przedmiotem 

było funkcjonowanie placówek zagranicznych MSZ w zakresie gospodarki finansowej 

i inwestycyjnej w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r.
3
   

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli 

oraz założeniami metodycznymi do kontroli wykonania budżetu państwa
4
. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne 

Dysponentem części budżetowej 45 jest Minister Spraw Zagranicznych. Stosownie do § 1 

ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
5
, Minister kieruje dwoma 

działami administracji rządowej: Sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej 

w Unii Europejskiej.  

                                                 
1
 Dz. U. z 2012 r., poz. 82.  

2
  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150). 

3
 Kontrola pn. Funkcjonowanie placówek zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz inwestycyjnej – I/11/001. W niniejszej informacji wykorzystano 

wyniki tej kontroli dotyczące wykonania w 2011 r. wydatków budżetowych placówek zagranicznych MSZ 

realizowanych w ramach części 45 budżetu państwa. 
4
  Por. http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 

5
  Dz. U. Nr 248, poz. 1492. Poprzednio obowiązywało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 

2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725). 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
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 Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w części 45 funkcjonowały: jednostka budżetowa  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dysponent główny oraz dysponent III stopnia - Centrala 

MSZ) oraz 158 placówek zagranicznych, będących dysponentami III stopnia.  

W 2011 r. w części 45 zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 226 461,4 tys. zł 

(tj. 0,08% ogółu dochodów budżetu państwa), a wydatki budżetu państwa w kwocie 

1 861 080,2 tys. zł (tj. 0,61% ogółu wydatków budżetu państwa). W części 45 nie realizowano 

w 2011 r. budżetu środków europejskich. 

W 2011 r. objęta kontrolą jednostka, tj. MSZ (dysponent główny i dysponent III stopnia) 

zrealizowała dochody budżetu państwa w kwocie 33 204,7 tys. zł
6
 (tj. 14,7% ogółu dochodów 

osiągniętych w 2011 r. w części 45), a wydatki budżetu państwa w kwocie 1 112 468,5 tys. zł
7
 

(tj. 59,8% ogółu wydatków tej części). 

 Gospodarka finansowa części 45 podlega rygorom wynikającym z ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
8
 (dalej zwanej „ustawą o finansach publicznych”), 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
9
 (dalej zwanej „ustawą Pzp”), 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
10

 (dalej zwanej „ustawą o rachunkowości”) 

oraz z innych przepisów określających gospodarkę finansową państwowych jednostek 

budżetowych. Organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej, a także szczególne prawa 

i obowiązki osób wchodzących w jej skład określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej
11

. Realizacja dochodów z opłat konsularnych jest dokonywana na podstawie art. 32 

ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
12

 oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat 

konsularnych
13

.  

                                                 
6
  Na podstawie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-27 dysponenta głównego (z dnia 20.02.2012 r.) 

i dysponenta III stopnia (z dnia 02.02.2012 r.).   
7
  Na podstawie rocznych sprawozdań jednostkowych Rb-28 dysponenta głównego (z dnia 20.02.2012 r.) 

i dysponenta III stopnia (z dnia 20.02.2012 r.).   
8
 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 

9
 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 

10
 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 

11
 Dz. U. Nr 128, poz. 1403 ze zm. 

12
 Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm. 

13
 Dz. U. Nr 156, poz. 1530 ze zm. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2011 r. 

w części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej. 

Zaplanowane na 2011 r. w części 45 dochody w kwocie 114 310,0 tys. zł zostały 

zrealizowane w wysokości 226 461,4 tys. zł, tj. 198,1% planu, a wydatki planowane w kwocie 

1 957 658,3 tys. zł zrealizowano w wysokości 1 861 080,2 tys. zł, co stanowiło 95,1% planu 

po zmianach. 

Badanie 0,2% (522,3 tys. zł)
14

 dochodów zrealizowanych w 2011 r. w części 45 

wykazało, że zostały one pobrane w prawidłowej wysokości i odprowadzone na rachunek 

budżetu państwa w terminach określonych w obowiązujących przepisach
15

. 

Badanie 5,2% (95 884,7 tys. zł) wydatków zrealizowanych w części 45, w tym na dotacje, 

zakup towarów i usług, wydatki majątkowe zrealizowane przez MSZ oraz wydatki budżetowe 

placówek zagranicznych, wykazało, że dokonywano ich w sposób celowy i gospodarny. 

Dysponent części 45 sprawował określony w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 

nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu dokonując systematycznych ocen przebiegu realizacji 

dochodów i wydatków budżetowych oraz wstępnych ocen celowości zobowiązań finansowych. 

Wyniki kontroli wskazują jednak, że działania te nie były w pełni skuteczne, bowiem stwierdzono 

nieprawidłowości polegające na: 

 nierzetelnym i nieterminowym sporządzeniu wykazu jednostek, którym udzielono dotacji 

wraz z kwotami dotacji, (opis na str. 19 – 20 informacji), 

 niezrealizowaniu przez MSZ dwóch z pięciu wniosków pokontrolnych sformułowanych 

przez NIK w latach poprzednich, dotyczących: rzetelnego planowania przewidzianych 

do realizacji zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem aktualnych przepisów regulujących 

sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz podjęcia działań w celu 

wyeliminowania opóźnień w przekazywaniu sprawdzonych pod względem merytorycznym 

                                                 
14

  48,2% dochodów zrealizowanych w 2011 r. przez Centralę MSZ – dysponenta III stopnia. 
15

  Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 ze zm.). 
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dowodów księgowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa do komórki właściwej 

w sprawach finansowych. 

Przy formułowaniu oceny ogólnej uwzględniono także wyniki innych kontroli przeprowadzonych 

w MSZ oraz w czterech placówkach zagranicznych, które zostały przedstawione na str. 22 – 27 

informacji.  

Zgodnie z przyjętymi przez NIK zasadami dokonywania oceny, powyższe nieprawidłowości oraz 

nieprawidłowości stwierdzone w innych kontrolach nie spowodowały jednak obniżenia oceny 

ogólnej. Szczegółową kalkulację oceny zamieszczono w załączniku nr 4 do informacji. 

Sprawozdawczość 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sprawozdania budżetowe za 2011 r. 

sporządzone przez dysponenta części 45.  

Zdaniem NIK łączne roczne sprawozdania budżetowe za 2011 r.:  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 

ze środków UE i innych (Rb-28 Programy), 

oraz kwartalne sprawozdania
16

:  

 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 

 o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z), 

zostały sporządzone terminowo i prawidłowo, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach 

jednostkowych dysponenta głównego oraz podległych dysponentów środków budżetowych 

i przekazane do odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami
17

. Po zakończeniu czynności 

kontrolnych NIK, sporządzone zostały korekty łącznych rocznych sprawozdań budżetowych  

Rb-23, Rb-27 i Rb-28, które zostały przekazane wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi 

w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK. Uwzględniając fakt, że korekta sprawozdań łącznych 

nastąpiła w wyniku korekt sprawozdań placówek zagranicznych, NIK pozytywnie opiniuje łączne 

roczne sprawozdania budżetowe MSZ po korekcie.  

                                                 
16

  Sprawozdania Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2011 r. 
17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 

Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 
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W wyniku badania wiarygodności ksiąg rachunkowych MSZ (dysponenta III stopnia 

środków budżetu państwa) NIK stwierdziła, że roczne jednostkowe sprawozdania budżetowe: 

Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy oraz Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2011 r. zostały 

sporządzone terminowo i prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej 

i przedstawiają prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także należności i zobowiązań 

w 2011 r. 

Uwagi i wnioski 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, w wystąpieniu pokontrolnym 

skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:  

 rzetelne planowanie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem 

aktualnych przepisów regulujących sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa, 

 wyeliminowanie opóźnień w przekazywaniu sprawdzonych pod względem merytorycznym 

dowodów księgowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa do komórki właściwej 

w sprawach finansowych, 

 sporządzanie i ogłaszanie wykazu, o którym mowa w art. 122 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych, zawierającego informacje o wszystkich jednostkach otrzymujących dotacje 

wraz z kwotami dotacji, w terminach określonych w wewnętrznych aktach prawnych MSZ. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

Księgi rachunkowe 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wiarygodność ksiąg rachunkowych Centrali 

MSZ oraz ich zgodność z zasadami rachunkowości, a także skuteczność funkcjonowania systemu 

rachunkowości oraz mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych 

i gospodarczych. Ocena powyższa wynika z przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych oraz 

z bezpośredniego badania próby 213 dowodów księgowych na łączną kwotę 90 402,8 tys. zł
18

. 

Badanie próby w zakresie poprawności formalnej dowodów, ich kontroli bieżącej i dekretacji 

oraz kompletności formalnej zapisu dowodu w księgach (badanie zgodności) nie wykazało 

nieprawidłowości. Tym samym zrealizowany został wniosek NIK dotyczący wyeliminowania 

przypadków ujmowania w księgach rachunkowych danych odnośnie daty i treści operacji oraz 

daty dowodu niezgodnie z treścią dowodów księgowych. Badanie powyższej próby w zakresie 

wiarygodności zapisów księgowych, tj. prawidłowości ich ujęcia w księgach rachunkowych 

również nie wykazało nieprawidłowości.  

Przy dokonywaniu oceny prawidłowości w zakwalifikowaniu dowodu do poszczególnych 

okresów sprawozdawczych uwzględniono uregulowania wewnętrzne MSZ, wg których 

w Centrali MSZ do danego okresu sprawozdawczego przyjmuje się dowody, które wpłynęły 

do komórki właściwej w sprawach finansowych nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca. 

Stwierdzono jednak, że spośród 213 dowodów objętych badaniem, 12 dowodów księgowych 

na łączną kwotę 2 747 tys. zł, było sprawdzonych pod względem merytorycznym i przekazanych 

przez komórki organizacyjne Ministerstwa do komórki właściwej w sprawach finansowych 

z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w wewnętrznych regulacjach MSZ
19

. Tym 

samym nie został zrealizowany wniosek sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa 

w 2010 r. dotyczący wyeliminowania takich opóźnień. Badane dowody zostały zakwalifikowane 

do okresu sprawozdawczego zgodnie z obowiązującymi w MSZ uregulowaniami. 

W ocenie uwzględniono także fakt, że: funkcjonujący w MSZ system rachunkowości 

spełniał wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, planów kont dla budżetu 

                                                 
18

  Z tego 183 dowody wybrane metodą monetarną MUS, tj. metodą statystyczną uwzględniającą 

prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji oraz 30 dowodów dobranych celowo.   
19

  Zgodnie z §13 ust. 4 załącznika do zarządzenia nr 46 Ministra Spraw Zagranicznych z 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie obiegu oraz kontroli dokumentów i dowodów księgowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla 

dysponenta głównego i dysponenta III stopnia środków budżetowych dowód księgowy powinien być przekazany 

do wydziału do spraw księgowości w ciągu dwóch dni od jego otrzymania. Dokumenty były przekazywane 

w terminie od 6 do 60 dni od dnia otrzymania. 
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państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
20

. 

Budżet państwa 

Dochody 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia planowanie i realizację w 2011 r. dochodów 

budżetu państwa w części 45. W wyniku szczegółowego badania próby dochodów Centrali MSZ 

(dysponenta III stopnia) w kwocie 522,3 tys. zł (tj. 48,2% dochodów Centrali MSZ oraz 

0,2% dochodów zrealizowanych w cz. 45) NIK ustaliła, że zostały one pobrane w prawidłowej 

wysokości i odprowadzone na rachunek budżetu państwa w terminach określonych 

w obowiązujących przepisach
21

.  

Dochody budżetowe części 45 zaplanowane w kwocie 114 310,0 tys. zł zostały 

zrealizowane w wysokości 226 461,4 tys. zł, co stanowiło 198,1% kwoty planowanej oraz 

166,0% dochodów zrealizowanych w 2010 r. Dochody te zostały wykonane w dziale 750 – 

Administracja Publiczna, głównie w rozdziale 75057 – Placówki zagraniczne, z tytułu opłat 

konsularnych. W ocenie NIK rzetelnie zaplanowano dochody w części 45. Wyższa niż 

planowano realizacja dochodów wynikła głównie ze zmian kursu złotego oraz faktu, że części 

dochodów nie można było przewidzieć na etapie planowania (m.in. wpływy ze zwrotów 

wydatków poniesionych w latach ubiegłych, wpływy z tytułu niewykorzystanych przez placówki 

zagraniczne do 30 czerwca 2011 r. środków dochodów własnych).   

Zestawienie dochodów budżetowych w 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono 

w załączniku nr 1 do informacji, zaś dane o dochodach budżetowych w latach 2010–2011 r. 

prezentuje wykres 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

  Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.  
21

  Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 

budżetu państwa. 
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Wykres 1 

Plan i realizacja dochodów w części 45 budżetu państwa w latach 2010–2011 

 

Na koniec 2011 r. w części 45 wystąpiły należności w kwocie 7 909,8 tys. zł, w tym 

zaległości stanowiły 7 899,4 tys. zł. Na ww. kwotę składały się głównie zaległości przejęte 

w 2010 r. po byłym Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej z tytułu niezwróconych przez 

beneficjentów kwot dotacji z lat ubiegłych oraz z tytułu nienależnie wpłaconego czynszu 

do Zarządu Mienia Skarbu Państwa m. st. Warszawy. W MSZ kontynuowano działania w celu 

ich wyegzekwowania, m.in. wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono postępowania sądowe 

i egzekucyjne, poza przypadkami, w których umorzenie postępowań, likwidacja podmiotu lub 

brak aktualnych danych dłużnika uniemożliwiało dalsze czynności. 

W 2011 r. w MSZ nie dokonywano zaniechań poboru oraz odroczeń należności budżetu 

państwa, a także żadna należność nie uległa przedawnieniu. Dokonano odpisów należności 

na łączną kwotę 191,5 tys. zł, z tego: 

 na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych umorzono należności 

wobec trzech dłużników w łącznej kwocie 182,9 tys. zł;  

 na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzenia Nr 34 Ministra 

SZ z 19 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości (rozdział II lit. A, 

pkt 12), zgodnie z którym nie dochodzi się należności budżetu z tytułu umowy 

cywilnoprawnej, nieprzekraczającej wraz z odsetkami 100 zł – dokonano odpisu dwóch 

należności na łączną kwotę 103,46 zł;  

 wycofano roszczenie w związku z jego bezzasadnością i dokonano odpisu kwoty 8,4 tys. zł 

jako nieprzysługującej.  
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NIK nie wniosła zastrzeżeń do zasadności umorzeń należności dokonanych w 2011 r. 

w części 45. 

Wydatki 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia z punktu widzenia kryteriów celowości, 

rzetelności i gospodarności wydatkowanie środków budżetowych w części 45 budżetu państwa. 

Zastrzeżenia NIK dotyczą nierzetelnego planowania przewidzianych do realizacji zadań 

inwestycyjnych. Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli dotyczących gospodarowania 

środkami publicznymi na dotacje, wydatków bieżących (w tym dotyczących zakupu towarów 

i usług), wydatków majątkowych (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz wydatków 

zrealizowanych przez skontrolowane w 2011 r. placówki zagraniczne MSZ
22

.  

Wydatki budżetowe w części 45 zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 

1 823 536,0 tys. zł, zostały w trakcie roku zwiększone per saldo do kwoty 1 957 658,3 tys. zł, 

w tym: 

 zwiększone środkami z rezerwy ogólnej o kwotę 11 570,6 tys. zł oraz środkami z rezerw 

celowych o kwotę 123 551,7 tys. zł, 

 zmniejszone o kwotę 1 000,0 tys. zł, przeniesioną decyzją Ministra Finansów z cz. 45 do cz. 83 

- Rezerwy celowe, w związku z zablokowaniem tych środków przez Ministra Spraw 

Zagranicznych.   

Ponadto, w trakcie 2011 r. dysponent części 45, ze względu na opóźnienia w realizacji 

zadań oraz nadmiar środków, pięcioma decyzjami dokonał blokady wydatków na łączną kwotę 

19 387,7 tys. zł. 

Z przekazanych środków z rezerwy ogólnej wykorzystana została kwota 10 995,0 tys. zł, 

tj. 95,0%, głównie na pomoc zagraniczną dla Japonii, Libii, Ukrainy, Afryki. Niższe wykonanie 

wynikało m.in. z niewykorzystania kwot diet hotelowych przez osoby wyjeżdżające do pracy 

w polskich misjach medycznych w Libii oraz różnic kursowych. Szczegółowe badanie, którym 

objęto wszystkie środki z rezerwy ogólnej wykazało, iż zostały one rozdysponowane na cele 

i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wskazanych w decyzjach. 

Ze środków przekazanych z rezerw celowych wykorzystana została kwota 

114 427,2 tys. zł
23

, tj. 92,6%
24

. Niepełne wykorzystanie środków wynikało głównie z poniesienia 

                                                 
22

  Wyniki kontroli wydatków placówek zagranicznych MSZ zrealizowanych w 2011 r. w ramach części 45 budżetu 

państwa zostały przedstawione w rozdziale pn. Ustalenia innych kontroli. 
23

  Na sfinansowanie m.in.: projektów wyłonionych w ramach konkursu „Pomoc rozwojowa 2011”, projektów 

realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

zobowiązań wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wpłat dobrowolnych 

do organizacji międzynarodowych.  
24

  Na podstawie danych na dzień zakończenia kontroli, tj. 28 marca 2012 r., bez uwzględnienia zmian wynikających 

z korekty łącznego rocznego sprawozdania budżetowego Rb-28 z dnia 6 kwietnia 2012 r.   
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mniejszych niż planowano kosztów organizacji za granicą wyborów do Sejmu i Senatu, zwrotów 

niewykorzystanych przez beneficjentów części dotacji oraz niewykorzystania środków 

na sfinansowanie zadań związanych ze sprawowaniem przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE 

przyznanych w kwocie 1 171,5 tys. zł. Środki te zostały zablokowane z powodu rezygnacji 

z organizacji w Warszawie Szczytu Akcesyjnego z Chorwacją oraz dodatkowego spotkania 

na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Szczegółowa kontrola wykorzystania środków 

z rezerw celowych, przekazanych na podstawie trzech decyzji Ministra Finansów
25

 łącznie 

w kwocie 24 450,0 tys. zł (20% ogólnej kwoty środków otrzymanych z rezerw celowych) 

wykazała, iż wykorzystano je zgodnie z przeznaczeniem. 

Dysponent części 45 dokonywał zmian w planie wydatków zgodnie z art. 171 ustawy 

o finansach publicznych. W wyniku badania próby 10 decyzji wewnętrznych (ostatnich 

w 2011 r.) o zmianie środków budżetowych w cz. 45, NIK nie stwierdziła dokonywania zmian 

w planie wydatków w sposób niecelowy. 

Zasilanie rachunku bankowego dysponenta części 45 odbywało się zgodnie ze składanymi 

zapotrzebowaniami. Ministerstwo Finansów przekazało w 2011 r. na rachunek dysponenta części 

45 kwotę 1 899 006,0 tys. zł. Niewykorzystane do końca roku środki w łącznej kwocie 

37 384,5 tys. zł zostały zwrócone na centralny rachunek bieżący budżetu państwa 

w obowiązujących terminach
26

. W związku z korektą sprawozdań budżetowych przez Ambasadę 

RP w Kuwejcie oraz opóźnionym przesłaniem sprawozdań przez Ambasadę RP w Korei 

Północnej, spowodowanym brakiem obsady kadrowej na stanowisku ds. finansowych, 

a w konsekwencji  późniejszym rozliczeniem niewykorzystanych środków przez te jednostki, 

dysponent części 45 dokonał dodatkowo zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych 

w wysokości 541,3 tys. zł w dniu 4 kwietnia 2012 r., tj. prawie dwa i pół miesiąca po upływie 

obowiązującego terminu
27

. NIK zwróciła uwagę na konieczność wyjaśnienia przez dysponenta 

części, w ramach sprawowania kontroli i nadzoru oraz zarządzania kadrami, przyczyn  zaistnienia 

powyższej sytuacji i osób odpowiedzialnych, jak również podjęcie działań eliminujących 

przypadki nieterminowego sporządzania sprawozdań budżetowych i rozliczania niewykorzystanych 

środków przez dysponentów podległych. 

                                                 
25

  Decyzje: Nr IP6/4135/1BP/3/PMX/11/3949 skorygowana decyzją Nr IP6/4135/1BP/3a/PMX/11/21170; Nr FS4-

4135/82/45/CYM/2011/3200; Nr FS4-4135/114/45/CYM/2011/4804. 
26

  Określonych w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu 

państwa. 
27

  Zgodnie § 16 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 

budżetu państwa, dysponenci części budżetowych przekazują niewykorzystane środki w terminie do dnia 

25 stycznia roku następującego po roku budżetowym. 
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Wydatki zrealizowano w kwocie 1 861 080,2 tys. zł, co stanowiło 95,1% planu 

po zmianach i 117,8% wykonania w 2010 r.  

Zestawienie wydatków budżetowych w 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono 

w załączniku nr 2 do informacji, zaś dane o wydatkach budżetowych w latach 2010–2011 

prezentuje wykres 2. 

Wykres 2 

Plan i realizacja wydatków w części 45 budżetu państwa w latach 2010–2011 

 

Wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego dotyczył głównie wydatków 

poniesionych na przygotowanie i sprawowanie Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 

(w rozdziale 75076) oraz na składki do organizacji międzynarodowych (w rozdziale 75095). 

Największy udział w strukturze wydatków miały wydatki w dziale 750 – Administracja 

Publiczna, zrealizowane w kwocie 1 824 495,7 tys. zł, tj. 95,0% planu po zmianach (co stanowiło 

98,0% wydatków ogółem w części 45), w tym: 

 w rozdziale 75057 – Placówki zagraniczne wydatki wyniosły 887 036,3 tys. zł
28

, tj. 95,2% 

planu po zmianach (48,6% wydatków działu),  

 w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 425 714,2 tys. zł, tj. 99,9% 

planu po zmianach (23,3% wydatków działu),  

 w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 

wydatki wyniosły 259 223,0 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach (14,2% wydatków działu). 

                                                 
28

  W tym składki do organizacji międzynarodowych – 360 716,3 tys. zł, co stanowiło 84,7% wydatków w tym 

rozdziale. 
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Największe wydatki poniesiono na: 

 realizację wydatków bieżących - 1 343 153,5 tys. zł
29

 (95,5% planu po zmianach i 72,2% 

wydatków części 45), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 400 701,4 tys. zł
30

 

(99,4% planu po zmianach i 21,5% wydatków w części 45), składki do organizacji 

międzynarodowych - 360 716,3 tys. zł
31

 (100% planu po zmianach i 19,4% wydatków 

w części 45);  

 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 246 122,8 tys. zł
32

 (98,4% planu po zmianach 

i 13,2% wydatków w części 45); 

 wydatki majątkowe - 138 025,0 tys. zł
33

 (83,8% planu po zmianach i 7,4% wydatków części 

45); w tej grupie wydatków nie wykorzystano kwoty 26 620,3 tys. zł.    

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkowano kwotę 69 045,5 tys. zł
34

, tj. 87,7% planu 

po zmianach, m.in. na zakup: budynku na siedzibę Ambasady RP w Skopje, samochodów 

służbowych w 53 placówkach zagranicznych, sprzętu zabezpieczenia technicznego przez placówki 

zagraniczne, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania i licencji, 

serwerów oraz centrali telefonicznych z osprzętem dla placówek w ramach projektu Globalny 

Operator Telekomunikacyjny, a także wdrożenie w Centrali Ministerstwa elektronicznego obiegu 

dokumentów, zakup Systemu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną ITSM, zakup 

oprogramowania i licencji do oprogramowania MS, oprogramowanie poczty elektronicznej, 

modernizację i rozbudowę systemu wydruku na potrzeby systemów przetwarzania informacji 

niejawnych. Jako przyczynę niepełnego wykorzystania planowanych środków wskazano 

m.in. niezrealizowanie planowanego zakupu budynku na rzecz siedziby Konsulatu RP 

w Charkowie wobec przedłużającego się procesu wyjaśniania sytuacji prawnej nieruchomości, 

a także niższych wynegocjowanych cen zakupu sprzętu w placówkach zagranicznych oraz 

oszczędności przetargowych na realizację projektów informatycznych.  

W 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych, MSZ nie w pełni wykorzystało środki 

zaplanowane na wydatki inwestycyjne (§ 6050). Z planowanej po zmianach kwoty 

85 950,0 tys. zł wykorzystano 68 979,4 tys. zł (80,3% planu po zmianach). I tak: 

                                                 
29

  Z uwzględnieniem wydatków w kwocie 464,8 tys. zł zaewidencjonowanych w paragrafach z czwartą cyfrą „5” i „6”. 
30

  Wydatki poniesione w paragrafach: 4010, 4015, 4016, 4020, 4025, 4026, 4040, 4045, 4046, 4050, 4070, 4110, 

4115, 4116, 4120, 4125, 4126 w rozdziałach 75001, 75057 oraz 75076. 
31

  Paragraf 4540. 
32

  Paragrafy: 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3250 (z uwzględnieniem paragrafu 4950 – Różnice kursowe w rozdziale 

85334). 
33

  Paragrafy: 6050 i 6060. 
34

  W tym: w rozdziale 75001 – 22 403,2 tys. zł (94,6% planu po zmianach), w rozdziale 75052 – 110,0 tys. zł (100% 

planu po zmianach), w rozdziale 75057 – 44 094,9 tys. zł (84,5% planu po zmianach), w rozdziale 75076 – 

2 437,4 tys. zł (90,2% planu po zmianach).  
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 W Centrali Ministerstwa (w rozdziale 75001), z planowanej po zmianach kwoty 11 581,0 tys. 

zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 3 792,3 tys. zł (32,7%). Kwota 7 600,0 tys. zł 

planowanych wydatków, decyzją dysponenta części z dnia 23 listopada 2011 r., została 

zablokowana. Jako uzasadnienie dokonania blokady wskazano opóźnienia w realizacji zadań 

obejmujących: przebudowę otoczenia budynków MSZ przy Al. Szucha i ul. Litewskiej; 

zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową nieruchomości przy ul. Tynieckiej; 

adaptację pomieszczeń w gmachu głównym MSZ na centrum prasowe oraz na salonik VIP 

i kasę MSZ, a także realizację w budynku głównym MSZ projektu zasilania awaryjnego.  

Blokada wynikała także z nadmiaru posiadanych środków na: modernizację Pałacyku 

Przeździeckich przy ul. Foksal (w związku ze wstrzymaniem nakładów z powodu 

zgłoszonych roszczeń spadkobierców byłych właścicieli); modernizację wejścia „A” 

w gmachu głównym (wobec sprzeciwu Konserwatora Zabytków do nagrodzonej przez sąd 

konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich koncepcji). Zrezygnowano również 

z adaptacji pomieszczenia ochrony w gmachu głównym, a renowacja gabinetów 

podsekretarzy stanu i sekretariatów została zrealizowana w ramach usług remontowych. 

 W placówkach zagranicznych (w rozdziale 75057) plan wydatków inwestycyjnych 

po zmianach wynosił 74 369,0 tys. zł, a wykorzystano 65 187,1 tys. zł (tj. 87,7%). Środki 

zostały przeznaczone na realizację 15 z 20 planowanych po zmianach zadań inwestycyjnych. 

Kwota 3 300,0 tys. zł planowanych wydatków została w dniu 23 listopada 2011 r. 

zablokowana. Powodem zablokowania środków był przedłużający się proces przygotowania 

i rozpoczęcia inwestycji budowlanych w Ambasadzie RP w Sztokholmie (adaptacja 

rezydencji), Ambasadzie RP w Tbilisi (adaptacja nowej siedziby urzędu) oraz Konsulacie 

Generalnym RP w Kaliningradzie (budowa pawilonu Małego Ruchu Granicznego). Niższe 

wykonanie wynikało m.in. z niezrealizowania planowanych wydatków na projekt nowej 

siedziby Ambasady RP w Mińsku z powodu zmiany koncepcji przez MSZ oraz 

na modernizację Pałacu Paców w Wilnie z powodu nieuzyskania do końca 2011 r. 

pozwolenia na budowę.  

W trakcie kontroli ustalono, że MSZ, podobnie jak w latach poprzednich, zaplanował 

w projekcie budżetu na 2011 r. zadania inwestycyjne, dla których nie sporządzono wymaganych 

przepisami programów inwestycji
35

. Dotyczyło to inwestycji budowlanych w Centrali MSZ oraz 

                                                 
35

  Stosownie do § 5 pkt 1 lit b oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831). 

Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2011 r.  Zostało ono zastąpione rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 

państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579). 
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jednego zadania, spośród 11 dla których programy takie były wymagane, w placówkach 

zagranicznych. W odniesieniu do zadań planowanych w obiektach Centrali MSZ opracowano, 

co prawda programy funkcjonalno – użytkowe, które jednak nie zawierały wszystkich danych 

wymaganych dla programu inwestycji, w szczególności okresu i harmonogramu realizacji 

inwestycji oraz planowanych łącznych kosztów inwestycji. Prawidłowe programy inwestycji 

zostały opracowane dopiero w trakcie 2011 r.   

Kontrola wykazała, że plany inwestycyjne MSZ na 2011 r. ulegały istotnym zmianom 

w odniesieniu do zamierzeń ujętych w projekcie budżetu. Spośród 12 zadań inwestycyjnych 

w placówkach zagranicznych ujętych w projekcie budżetu z października 2010 r., do planu 

wg ustawy budżetowej wprowadzono tylko sześć. W Centrali MSZ, z dziewięciu zadań ujętych 

w materiałach planistycznych, przewidziano do realizacji jedynie trzy oraz wprowadzono 

dziewięć nowych zadań.  

Taki sposób planowania inwestycji, z naruszeniem przepisów w zakresie wymaganych 

dokumentów oraz z istotnymi zmianami w stosunku do pierwotnych założeń, świadczy 

o niezrealizowaniu wniosku, sformułowanego przez NIK po kontroli wykonania budżetu części 

45 w 2009 r. i 2010 r., o rzetelne planowanie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, 

z uwzględnieniem aktualnych przepisów regulujących sposób i tryb finansowania inwestycji 

z budżetu państwa. 

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w części 45 (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) 

wyniosło 3804 osoby i było niższe od planowanego o 296 osób (tj. o 7,2%). W odniesieniu 

do 2010 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe o 160 osób
36

 (o 4,4%). W Centrali MSZ było ono 

wyższe niż w 2010 r. o 190 osób (o 13,5%), co wynikało głównie z włączenia do MSZ 

pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego, a w placówkach zagranicznych było 

niższe o 17 osób (o 0,8%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z dodatkowym 

wynagrodzeniem rocznym) przypadające na jednego pełnozatrudnionego w 2011 r. wynosiło 

6 550,2 zł i było niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r. o 0,4%. 

Z ustaleń kontroli wynika, że osobom zajmującym w 2011 r. kierownicze stanowiska 

państwowe (tzw. „R”), wypłacano wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia przysługującego 

                                                 
36

  W rozdziale 75001 przeciętne zatrudnienie było wyższe o 190 osób, w rozdziale 75057 mniejsze o 17 osób, 

w rozdziale 75076 - w którym nie było zatrudnienia w 2010 r.-  w 2011 r. zatrudniona była 1 osoba, a rozdziale 

80144 -  w którym w 2010 r. zatrudnienie wynosiło 14 osób – w 2011 r. nie zatrudniano osób, w związku 

z likwidacją Domu Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej.    
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tym osobom w grudniu 2008 r., spełniając tym samym wymogi zawarte w obowiązujących 

w 2011 r. przepisach
37

. 

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 3 

do informacji, zaś średnie wynagrodzenie w latach 2010 – 2011 prezentuje wykres 3. 

Wykres 3 

Średnie wynagrodzenie w części 45 budżetu państwa w latach 2010–2011 

 

Na koniec 2011 r. zobowiązania części 45 budżetu państwa wynosiły łącznie 32 534,6 tys. zł 

i dotyczyły głównie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej 

kwocie 25 048,9 tys. zł. Zgodnie z danymi wykazanymi w korekcie łącznego rocznego 

sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, sporządzonej 6 kwietnia 

2012 r., tj. po zakończeniu kontroli NIK, w części 45 na koniec 2011 r. wystąpiły zobowiązania 

wymagalne w kwocie 51,9 tys. zł
38

. 

Szczegółową kontrolą objęto wydatki w łącznej kwocie 95 884,7 tys. zł (w tym 

na dotacje, zakup towarów i usług, wydatki majątkowe zrealizowane przez MSZ
39

 oraz wydatki 

                                                 
37

  Art. 3 ust. 2f ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 430 ze zm.). 
38

  Zobowiązania wystąpiły w rozdziale 75057- Placówki zagraniczne, w § 4400 – Opłaty za administrowanie 

i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 
39

  Szczegółową kontrolą objęto wydatki Centrali MSZ (dysponenta III stopnia) w kwocie 90 104,8 tys. zł, tj. 26,8% 

ogółu wydatków Centrali MSZ. 
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budżetowe placówek zagranicznych
40

), tj. 5,2% wydatków zrealizowanych w części 45. W ocenie 

NIK, wydatki te zostały poniesione w sposób celowy i gospodarny.  

Kontrola w MSZ czterech zamówień publicznych o wartości 46 079,1 tys. zł wykazała, 

iż wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Pzp. Treść 

zawartych umów w sprawie zamówień publicznych była zgodna z zobowiązaniami wykonawców 

wynikających ze złożonych ofert, a ogłoszenia o zamówieniach publicznych zamieszczane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej uwzględniały informacje o zamówieniach 

uzupełniających, jeśli Zamawiający przewidywał ich udzielenie. Tym samym został zrealizowany 

wniosek sformułowany przez NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 r., dotyczący 

zawierania umów o treści tożsamej z zobowiązaniem wykonawcy wynikającym z oferty oraz 

zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z uwzględnieniem informacji o zamówieniach uzupełniających. 

Kontrola wydatków określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 

abonamentowych
41

 wykazała, że MSZ dokonało opłaty abonamentowej w zaniżonej kwocie, 

wyliczonej na podstawie błędnie ustalonej liczby odbiorników telewizyjnych i radiowych. 

W wyniku kontroli NIK, MSZ skorygowało błąd i dopłaciło do uiszczonej wcześniej opłaty 

abonamentowej kwotę 11 881,3 zł.   

Dotacje budżetowe  

NIK pozytywnie ocenia prawidłowość udzielania oraz rozliczania w 2011 r. dotacji 

budżetowych.  

Z planowanej na 2011 r. w części 45 kwoty 136 681,9 tys. zł na dotacje budżetowe 

wykorzystano 133 778,9 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach, z tego na dotacje podmiotowe 

9 935,0 tys. zł (96,1% planu po zmianach), na dotacje celowe – 85 303,1 tys. zł (97,4% planu 

po zmianach)
42

, oraz na pomoc zagraniczną – 38 540,9 tys. zł (99,4% planu po zmianach). 

Dotacje podmiotowe zostały przekazane w wysokości określonej w ustawie budżetowej 

na 2011 r. dwóm podmiotom: Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO oraz Polskiemu Instytutowi 

Spraw Międzynarodowych.  

 

                                                 
40

  W czterech skontrolowanych placówkach zagranicznych MSZ szczegółowym badaniem objęto wydatki poniesione 

w 2011 r. w łącznej kwocie 553,7 tys. EUR, tj. 2 281,1 tys. zł. Do przeliczenia waluty EUR na PLN zastosowano 

średnioważony kurs NBP z 2011 r. w wysokości 1 EUR = 4,1198 PLN. Wyniki kontroli wydatków placówek 

zagranicznych MSZ zrealizowanych w 2011 r. w ramach części 45 budżetu państwa zostały przedstawione 

w rozdziale pn. Ustalenia innych kontroli. 
41

  Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm. 
42

  W tym kwota 45 544,6 tys. zł na dotacje współfinansowane z udziałem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 
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Dotacje celowe przeznaczono na: 

 sfinansowanie zadań wybranych przez MSZ w ramach postępowań konkursowych, 

 sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych przez Ministra Spraw 

Zagranicznych umów o współpracy, 

 pomoc humanitarną na podstawie art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
43

. 

 W zakresie planowania środków na dotacje celowe NIK stwierdziła, że Departament Dyplomacji 

Publicznej i Kulturalnej MSZ planował środki w ramach wydatków bieżących, tj. w § 4300 

zamiast w §§ 2800, 2810, 2820, 2830. Po rozstrzygnięciu konkursów dokonywano zmiany 

w planie finansowym i przeniesienia środków na pozycje budżetowe związane z dotacjami. NIK 

zwróciła uwagę, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 114 ust 5 ustawy o finansach publicznych, 

wydatki budżetowe powinny być planowane w podziałce klasyfikacji budżetowej właściwej dla 

danego rodzaju wydatku. Klasyfikacja budżetowa ma bowiem zastosowanie we wszystkich 

etapach procedury budżetowej, począwszy od planowania budżetu.  

Kontrola wybranej próby pięciu dotacji w łącznej kwocie 3 498,8 tys. zł wykazała, 

że zostały one udzielone na podstawie pisemnych umów zawierających wszystkie elementy 

określone w art. 150 i 151 ustawy o finansach publicznych. Zostały one wykorzystane na zadania 

określone w umowach. W Ministerstwie dokonywano okresowych ocen wykorzystania dotacji. 

Zwrotów dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego dokonano terminowo.  

W ocenie NIK, zbiorcze zestawienie jednostek otrzymujących dotacje wraz z kwotami 

dotacji, o którym mowa w art. 122 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zostało sporządzone bez 

zachowania należytej staranności. Nie wykazano w nim niektórych jednostek, którym udzielono 

w 2011 r. dotacji celowej wraz z kwotami dotacji. Zawarto natomiast informację na temat dotacji 

podmiotowej udzielonej Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO, która nie powinna się znaleźć 

w zestawieniu z uwagi na fakt, iż została już ujęta w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 

do ustawy budżetowej. Ponadto, dla części udzielonych dotacji zamiast nazw jednostek wpisano 

nazwy realizowanych zadań. Zestawienie zostało sporządzone i opublikowane po upływie terminu 

na jego ogłoszenie
44

, określonego w zarządzeniu nr 26 Ministra SZ z dnia 9 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych
45

. 

                                                 
43

  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. 
44  Zbiorczy wykaz jednostek, którym Ministerstwo SZ przyznało dotację wraz z kwotami dotacji, powinien być 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa do końca 2011 r., za który wykaz został 

sporządzony. Obwieszczenie nr 1 Ministra SZ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym 

przyznano dotację w 2011 r. zostało opublikowane w BIP w dniu 29 lutego 2012 r. 
45

  Dz. Urz. MSZ Nr 8, poz. 54. 
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Inne ustalenia kontroli 

W 2011 r. MSZ pełniło funkcję Instytucji Pośredniczącej dla dwóch Priorytetów
46

 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009 oraz Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004–2009. Ze środków ww. Mechanizmów Finansowych 

w ramach tych priorytetów wydatkowano kwotę 35 048,5 tys. zł, co stanowiło 88,9% środków 

zaplanowanych do wydatkowania na ten rok. Przyczynami wydatkowania w 2011 r. kwoty niższej 

od zaplanowanej były m.in.: oszczędności przetargowe, zmiany kursów walut oraz opóźnienia 

w realizacji przez beneficjentów niektórych zadań. W związku z zakończeniem okresu 

kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków Mechanizmów Finansowych MSZ 

zapewniło, aby wnioski beneficjentów o płatność zostały terminowo dostarczone do Biura 

Mechanizmów Finansowych w Brukseli
47

. 

Szczegółowa kontrola dwóch projektów (spośród 32 realizowanych w 2011 r. w ramach 

Priorytetów, dla których MSZ było Instytucją Pośredniczącą), wykazała, że sprawdzenie 

i akceptacja wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów odbywało się zgodnie 

z określonymi wymogami
48

.   

Kontrola NIK wykazała, że dysponent główny sprawował nadzór nad wykonaniem 

budżetu w części 45, stosownie do przepisów art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. 

Nadzór prowadzony był m.in. poprzez dokonywanie raz na kwartał przeglądu realizacji budżetu 

przez specjalnie powołany do tego celu Zespół
49

 i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu 

stosownych informacji. NIK zwróciła uwagę, iż nadzór ten okazał się niewystarczający 

w stosunku do planowania przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, jak również 

w stosunku do podległych dysponentów w zakresie sporządzania przez nich sprawozdań 

budżetowych.  

                                                 
46

  W ramach Priorytetu 2.4 „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, 

wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także 

wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych” oraz Priorytetu 2.10. „Pomoc techniczna przy 

wdrażaniu acquis communautaire” 
47

  Zgodnie z Zasadami i procedurami Mechanizmów Finansowych wnioski o płatność musiały zostać dostarczone 

do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (instytucji państw-darczyńców odpowiedzialnej za bieżące 

działania podejmowane w ramach Mechanizmów Finansowych oraz pełniące rolę punktu kontaktowego) nie 

później niż sześć miesięcy po końcowej dacie kwalifikowalności wydatków, którą był 30 kwietnia 2011 r. Dla 

jednego projektu Biuro Mechanizmów Finansowych wyraziło zgodę na przedłużenie okresu kwalifikowalności 

wydatków do 30 kwietnia 2012 r. 
48

   Określonymi w Podręczniku pn. „System wdrażania NMF i MF EOG”. 
49

  Decyzją Dyrektora Generalnego SZ z dnia 16 marca 2011 r. został powołany Zespół ds. monitorowania budżetu 

państwa w cz. 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w 2011 r., 

w skład którego wchodzą dyrektorzy wybranych biur i departamentów MSZ. 
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W 2011 r. Biuro Kontroli i Audytu MSZ przeprowadziło kontrole u podległych 

dysponentów tj. w 34 placówkach zagranicznych oraz w Centrali MSZ. Przeprowadzono także 

audyt zewnętrzny w Instytucie Zachodnim w Poznaniu
50

. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

sformułowano wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące m.in. prowadzenia rachunkowości 

w placówkach, instrukcji obiegu dokumentów, stosowania ustawy Pzp, użytkowania służbowych 

kart płatniczych, stosowania ustawy o funkcjach konsulów RP. Zespół audytorów wewnętrznych 

MSZ zrealizował w 2011 r. sześć zadań audytowych, w wyniku których sformułowano ogółem 

60 zaleceń. Ustalono, że w MSZ podjęto działania w celu wdrożenia zaleceń sformułowanych 

w trakcie przeprowadzonych w 2011 r. kontroli i audytów wewnętrznych.  

Ustalenia innych kontroli 

1. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 3 października do 10 listopada 2011 r. 

w czterech placówkach zagranicznych MSZ: Ambasadach RP w Budapeszcie, Pekinie i Wiedniu 

oraz w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu kontrolę, przedmiotem której było ich 

funkcjonowanie w zakresie gospodarki finansowej i inwestycyjnej w okresie od 1 października 

2010 r. do 30 września 2011 r. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

realizację zadań placówek w zakresie objętym kontrolą. 

Podstawę pozytywnej oceny uzasadniał w szczególności fakt, że ponoszone przez 

placówki, w kontrolowanym okresie, wydatki służyły realizacji celów tych jednostek, 

a sporządzone przez nie sprawozdania budżetowe za trzy kwartały 2011 r. były zgodne 

z ewidencją księgową i przekazane do dysponenta części w terminie przewidzianym 

w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

Stwierdzone w placówkach zagranicznych nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

 udzielania zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, tj. bez wymaganego 

przeprowadzenia i udokumentowania procedury postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z wolnej ręki, w tym: w Ambasadzie RP w Pekinie udzielenie zamówienia 

publicznego na wyposażenie Sali konferencyjnej w specjalistyczny sprzęt za kwotę ogółem 

91,5 tys. EUR; w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu udzielenie zamówienia 

publicznego na malowanie mieszkania, przygotowanie i zamontowanie trzech parapetów, 

wykonanie, dostawę i montaż 15 okien na łączną kwotę 19 tys. EUR;  

                                                 
50

   Jednostka nadzorowana przez MSZ, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 

2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw 

Zagranicznych (MP Nr 88, poz. 923)  
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 braku pisemnej umowy z wykonawcą usługi sprzątania pokoi gościnnych, na kwotę 

1,8 tys. EUR w Ambasadzie w Budapeszcie, co było niezgodne z § 16 ust. 1 zarządzenia 

nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie umów 

cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 

placówek zagranicznych
51

; 

 dokonania w Ambasadzie RP w Wiedniu wydatków w kwocie 1,2 tys. EUR, które nie były 

przewidziane w planie finansowym; wydatki, które dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia 

wyborów parlamentarnych, poniesiono na polecenie MSZ we wrześniu 2011 r., a decyzja MSZ 

o zwiększeniu planu wydatków nie została przekazana Ambasadzie do zakończenia kontroli 

(10 listopada 2011 r.);  

 naruszenia w Ambasadzie RP w Wiedniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych oraz Kodeksu wizowego
52

 w zakresie 

wysokości opłat za wykonane czynności konsularne, w tym: w trzech przypadkach pobrano 

opłatę za wydanie wizy w sytuacji, gdy czynności te podlegały zwolnieniu z opłat, 

a w dwóch zastosowano zniżkę mniejszą od przysługującej.  

Badanie systemów rachunkowości i ewidencji księgowej wykazało we wszystkich 

kontrolowanych placówkach nieprawidłowości, które wskazują na nieskuteczność mechanizmów 

kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych i gospodarczych, zarówno wbudowanych 

w system Finansowo-Księgowy FKwin, jak i określonych w polityce rachunkowości oraz 

instrukcji obiegu dokumentów. I tak: 

 stosowany w placówkach system Finansowo-Księgowy Fkwin, nie zapewniał ujmowania 

w księgach rachunkowych dat dokumentu i dat zapisu zgodnych z datami wynikającymi 

z dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisu w księgach rachunkowych, a tym 

samym nie został dostosowany do wymogów ustawy o rachunkowości; 

 w zapisach księgowych dotyczących powstania kosztów (na kontach 640 i 200) brak było 

wskazania danych źródłowego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, 

wymaganych art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, co powoduje, że zapisy te były 

niekompletne w zakresie identyfikacji dowodu, a tym samym niezgodne z art. 24 

ust. 3 ustawy o rachunkowości; jak ustalono, system Fkwin nie rejestrował tych danych 

pomimo, że były one do niego wprowadzane; 

                                                 
51

  Dz. Urz. MSZ Nr 2, poz. 22.  
52

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. U. UE L z dnia 15 września 2009 r.). 
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 dokonane w systemie FKwin zapisy księgowe, do momentu zamknięcia księgowań danego 

miesiąca, mogły być dowolnie modyfikowane (nie były zapisywane w sposób trwały); tym 

samym, system dopuszczał poprawianie błędów księgowych w sposób niezgodny z art. 25 

ust. 2 ustawy o rachunkowości (nie wymuszał korekty błędnych księgowań dodatkowym 

zapisem korygującym); 

 w ewidencji księgowej ujmowano zapisy w zakresie daty operacji i daty dowodu, niezgodnie 

z dokumentami źródłowymi; było to niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 

o rachunkowości (Ambasady RP w Budapeszcie i Wiedniu oraz Konsulat Generalny RP 

w Sankt Petersburgu); 

 na dowodach księgowych nie zamieszczano adnotacji odnośnie ich zakwalifikowania 

do ujęcia w księgach rachunkowych (brak wskazania miesiąca księgowania i pełnej 

dekretacji), co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (Ambasady 

RP w Wiedniu i Budapeszcie oraz Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu); 

 w ewidencji księgowej ujmowano dowody nie posiadające podpisu wystawcy, co było 

niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości oraz dowody nie zatwierdzone przez 

kierownika placówki lub osobę do tego upoważnioną, co było niezgodne z przepisami 

instrukcji obiegu dokumentów (Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu); 

 dowody księgowe ujmowano w ewidencji w miesiącu innym, niż wskazywała 

na to rzeczywista data operacji, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości 

(Ambasada RP w Wiedniu); 

 dowody księgowe były sprawdzane pod względem merytorycznym i formalno-

rachunkowym przez osoby nieupoważnione (Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu); 

 nie zamieszczano numeru/symbolu umożliwiającego identyfikację dowodu i sposobu jego 

zapisania w księgach rachunkowych na etapie księgowania zobowiązań, co było niezgodne 

z art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Ambasada RP w Wiedniu, Konsulat 

Generalny RP w Sankt Petersburgu); 

 kwalifikowano wydatki budżetowe do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, 

co było niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Ambasada RP 

w Budapeszcie, Ambasada RP w Wiedniu).  

Wnioski sformułowane w wystąpieniach pokontrolnych do kierowników placówek 

zagranicznych dotyczyły m.in.: 
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 przeprowadzania i dokumentowania procedur udzielania zamówień publicznych oraz 

zawierania umów w formie pisemnej zgodnie z przepisami ustawy Pzp i uregulowaniami 

wewnętrznymi MSZ; 

 wzmocnienia mechanizmów kontrolnych systemu rachunkowości i kontroli finansowej 

w celu wyeliminowania przypadków niezgodnego z przepisami ustawy o rachunkowości 

dokonywania zapisów księgowych; 

 podjęcia, w porozumieniu z MSZ, działań zmierzających do modyfikacji komputerowego 

programu księgowego FKWIN tak, by zapisy księgowe dokonywane przy użyciu tego 

programu spełniały wymogi ustawy o rachunkowości; 

 wyeliminowania przypadków pobierania opłat za dokonane czynności konsularne 

z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

Ponadto, w związku z kontrolami przeprowadzonymi w placówkach zagranicznych, 

Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazała wystąpienie pokontrolne 

do Ministra Spraw Zagranicznych jako kierownika jednostki nadrzędnej, w którym wnioskowała 

m.in. o: 

 wzmocnienie nadzoru nad działaniami placówek głównie w zakresie przestrzegania procedur 

wynikających z ustawy Pzp i wewnętrznych uregulowań MSZ przy udzielaniu zamówień 

publicznych oraz wdrożenia mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych 

w celu wyeliminowania nieprawidłowości dot. dokumentowania i ewidencjonowania tych 

operacji oraz klasyfikowania wydatków budżetowych; 

 modyfikację przekazanego placówkom do stosowania komputerowego systemu finansowo-

księgowego Fkwin w sposób gwarantujący ewidencję operacji gospodarczych 

z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości; 

 przekazywanie placówkom decyzji o zmianie planu finansowego w terminach 

gwarantujących zgodne z przepisami wydatkowanie środków i ich ewidencjonowanie. 

2. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła, w okresie od 24 maja do 16 września 2011 r., 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kontrolę wdrażania budżetu państwa w układzie 

zadaniowym w zakresie planowania, monitorowania i sprawozdawczości. Kontrolą objęto okres 

od 1 stycznia 2010 r. do 16 września 2011 r.  
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NIK oceniła, że Minister Spraw Zagranicznych realizował zadania w zakresie planowania 

i wykonywania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym
53

 na 2011 r. w działach, dla 

których jest właściwy
54

, w ramach trzech objętych kontrolą obszarów. NIK zwróciła jednak 

uwagę, że sposób realizacji w Ministerstwie działań w zakresie planowania i realizacji układu 

zadaniowego nie zapewnia tego, aby budżet zadaniowy był skutecznym narzędziem 

do sprawnego zarządzania zadaniami publicznymi
55

. W trakcie kontroli stwierdzono bowiem, że: 

 sporządzone zestawienia BZ
56

 na 2011 r. nie zawierały wszystkich danych wymaganych 

przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 

budżetowej na rok 2011
57

 (zwanego dalej „notą budżetową”); 

 treść jednego podzadania nie spełniała wymogów określonych w nocie budżetowej, a cel 

jednego z podzadań nie spełniał wymogów określonych w Komunikacie Nr 6 Ministra 

Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek 

sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011
58

 (zwanym dalej 

„Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów”); 

 mierniki ustalone dla pięciu zadań i sześciu podzadań
59

 nie w pełni spełniały wymogi 

określone w nocie budżetowej, co miało niekorzystny wpływ na skuteczność i rzetelność ich 

monitorowania; 

 w planach wydatków w układzie zadaniowym sporządzonych przez podległych 

dysponentów środków nie zostały określone cele i mierniki ich realizacji, co utrudnia 

wykorzystanie układu zadaniowego wydatków, jako narzędzia zarządzania środkami 

publicznymi poprzez rezultaty osiągane w wyniku realizacji zadań; 

                                                 
53

  Zgodnie z art.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez układ zadaniowy rozumie 

się zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych 

sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz:  a) zadań 

budżetowych grupujących wydatki według celów, b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające 

realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione wraz z opisem celów tych zadań 

i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, 

oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów 

z poniesionych nakładów. 
54

  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 65, poz. 437 ze zm.). 
55

  MSZ zgłosiło zastrzeżenia wobec zawartych w wystąpieniu pokontrolnym ocen i uwag, które uchwałą Kolegium 

NIK Nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. zostały oddalone.  
56

  BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok 

budżetowy; BZ-2 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych 

oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; BZ-3 – Zestawienie planowanych 

wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata. 
57

  Dz. U. Nr 42, poz. 245. 
58

  Dz. Urz. MF Nr 5, poz.22. 
59

  W przypadku dwóch mierników były one ustalone zarówno dla zadania, jak i dwóch podzadań składających się 

na to zadanie. 
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 w przyjętej metodyce planowania wydatków w układzie zadaniowym nie uwzględniono 

kosztów wytworzenia produktu, wyrażających wartościowo szacunkowe zużycie materiałów, 

wykorzystanie zasobów ludzkich, usług obcych w związku z realizacją zadań, co ograniczało 

możliwość zastosowania układu zadaniowego budżetu, jako narzędzia efektywnego 

zarządzania środkami publicznymi. 

W wystąpieniu pokontrolnym NIK wnioskowała o: 

 zapewnienie wykazywania w zestawieniach BZ wszystkich danych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 zapewnienie określania treści i celów podzadań oraz mierników realizacji celów zadań 

i podzadań w sposób w pełni odpowiadający obowiązującym przepisom w tym zakresie oraz 

precyzyjnego określenia metodologii obliczania wartości mierników ustalonych dla działań 

w celu ich rzetelnego monitorowania, 

 dokonanie analizy możliwości ujęcia w planach wydatków w układzie zadaniowym 

podległych dysponentów także celów i mierników, które mają zostać osiągnięte w efekcie 

wydatkowania środków, 

 rozważenie możliwości wdrożenia metodyki planowania wydatków w układzie zadaniowym 

z uwzględnieniem szacowania kosztów jednostkowych produktów, w celu poprawy 

efektywności wykorzystania układu zadaniowego do zarządzania środkami publicznymi. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół  

Protokół kontroli wykonania w 2011 r. budżetu państwa części 45 został podpisany, 

z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych, przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej 

w dniu 6 kwietnia 2012 r. bez zastrzeżeń. W dniu 6 kwietnia 2012 r. Dyrektor Generalny Służby 

Zagranicznej przekazał także, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK, dodatkowe wyjaśnienia 

co do przyczyn i okoliczności nie przedstawienia kontrolerom do zakończenia kontroli NIK korekty 

łącznego sprawozdania Rb-28 oraz przedłożył sporządzone 6 kwietnia 2012 r. korekty łącznych 

sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27, Rb-28.   

Protokoły kontroli przeprowadzonych w placówkach zagranicznych MSZ: Ambasadach 

RP w Budapeszcie, Pekinie i Wiedniu oraz w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu, 

której przedmiotem było ich funkcjonowanie w zakresie gospodarki finansowej i inwestycyjnej, 

zostały podpisane przez kierowników tych placówek zagranicznych również bez zastrzeżeń.  

Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne, po kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. w części 45, 

skierowano do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 23 kwietnia 2012 r. Wnioski sformułowane 

w wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono w podrozdziale „Uwagi i wnioski”. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, z upoważnienia Ministra Spraw 

Zagranicznych, Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej w dniu 8 maja 2012 r. poinformował 

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. W odniesieniu do wniosku o rzetelne planowanie 

przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów 

regulujących sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa, poinformowano 

m.in. że dla każdego dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego opracowane będzie studium 

wykonalności, powołany zostanie Kierownik projektu, zadanie prowadzone będzie zgodnie 

z zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego SZ z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zarządzania 

projektami w MSZ i na placówkach zagranicznych oraz wdrażany jest jednolity system 

zarządzania i współpracy z zewnętrznymi doradcami, konsultantami oraz jednolity system 

budżetowania i kontroli kosztów. Odnośnie wniosku dotyczącego wyeliminowania opóźnień 

w przekazywaniu sprawdzonych pod względem merytorycznym dowodów księgowych przez 

komórki organizacyjne Ministerstwa do komórki właściwej w sprawach finansowych 

kontynuowana będzie praktyka monitorowania obiegu dowodów księgowych oraz reagowania 
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na wszelkie przypadki opóźnień. Poinformowano również m.in. o zamiarze znowelizowania 

zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, 

rozliczania i kontroli dotacji celowych w sposób umożliwiający opracowanie wykazu jednostek 

wraz kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom w sposób rzetelny.    

Po kontroli funkcjonowania placówek zagranicznych MSZ w zakresie gospodarki 

finansowej i inwestycyjnej, wystąpienia pokontrolne skierowano do Ministra Spraw 

Zagranicznych i kierowników kontrolowanych placówek zagranicznych. Nie zgłoszono 

zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych. 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Minister Spraw Zagranicznych i kierownicy 

kontrolowanych placówek poinformowali o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. 

Finansowe rezultaty kontroli 

Finansowe rezultaty kontroli stanowi kwota 11,9 tys. zł, tj. kwota zaniżenia przez MSZ 

należnej opłaty abonamentowej, która została dopłacona w wyniku ustaleń kontroli NIK.  

(opis str. 19 informacji)  
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Załącznik nr 1 

Dochody budżetowe 

L.p. Wyszczególnienie 

2010 2011 

5:3 5:4 
Wykonanie  Ustawa Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem cz. 45, z tego: 136 461,1 114 310,0 226 461,4 166,0 198,1 

1. 
Dział 750 - Administracja 

publiczna 
136 376,3 114 310,0 226 461,4 166,1 198,1 

1.1. 

Rozdział 75001 - Urzędy 

naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej 

3 038,6 0,0 889,7 29,3 0,0 

1.2 
Rozdział 75057 - Placówki 

zagraniczne 
133 267,3 113 400,0 223 836,8 168,0 197,4 

1.3. 

Rozdział 75058 -  Działalność 

informacyjna i kulturalna 

prowadzona za granicą 

0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

1.4. 
Rozdział 75060 -  Pomoc 

zagraniczna   
0,0 0,0 85,3 0,0 0,0 

1.5. 

Rozdział 75076 -  

Przygotowanie i sprawowanie 

przewodnictwa w Radzie UE   

0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 

1.6. 

Rozdział 75093 – Dochody 

państwowej jednostki 

budżetowej uzyskane z tytułu 

przejętych zadań, które w 2010r. 

były finansowane z rachunku 

dochodów własnych  

0,0 150,0 27,2 0,0 18,1 

1.7. 

Rozdział 75094 – Dochody 

państwowej jednostki 

budżetowej uzyskane z tytułu 

przejętych zadań, które w 2010r. 

były realizowane przez 

gospodarstwa pomocnicze 

0,0 160,0 54,4 0,0 34,0 

1.8. 
Rozdział 75095 – Pozostała 

działalność 
69,9 600,0 1 527,7 2185,6 254,6 

1.9. 
Rozdział 75097 – Gospodarstwa 

pomocnicze  
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Dział 801 - Oświata 

i wychowanie 
84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Rozdział 80144 - Inne formy 

kształcenia osobno 

niewymienione 

84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych.
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Załącznik nr 2 

Wydatki budżetowe  

Lp. Wyszczególnienie 

2010 2011 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie

 
Ustawa

 
Budżet po zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Ogółem cz. 45, 

w tym: 
1 579 241,2 1 823 536,0 1 957 658,3 1 861 080,2 117,8 102,1 95,1 

1. Dział 750 - 
Administracja publiczna 

1 543 469,2 1 788 021,0 1 919 943,3 1 824 495,7 118,2 102,0 95,0 

1.1 Rozdział 75001 – 

Urzędy naczelnych  

i centralnych organów 
administracji rządowej 

283 579,3 299 649,0 270 932,7 259 223,0 91,4 86,5 95,7 

1.2 Rozdział 75051 – 

Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej 

Polskiej 

1 108,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Rozdział 75052 – 

Wybory do Sejmu 
i Senatu 

- 0,0 5 000,0 1 901,8 0,0 0,0 38,0 

1.4 Rozdział 75057 - 

Placówki zagraniczne 
873 495,1 925 763,0 931 624,3 887 036,3 101,6 95,8 95,2 

1.5 Rozdział 75058 - 
Działalność 

informacyjna 

i kulturalna prowadzona 
za granicą 

49 359,1 46 627,0 52 537,8 50 308,0 101,9 107,9 95,8 

1.6 Rozdział 75060 - Pomoc 

zagraniczna 
62 247,7 0,0 104 667,8 100 293,2 161,1 0,0 95,8 

1.7 Rozdział 75062 - Polski 

Instytut Spraw 

Międzynarodowych 
8 357,0 9 107,0 9 107,0 8 707,0 104,2 95,6 95,6 

1.8 Rozdział 75063 - Polski 
Komitet do spraw 

UNESCO 
1 228,0 1 228,0 1 228,0 1 228,0 100 100 100 

1.9 Rozdział 75076 - 
Przygotowanie 

i sprawowanie 

przewodnictwa 
w Radzie Unii 

Europejskiej 

4 429,2 111 483,0 118 690,5 90 084,3 2033,9 80,8 75,9 

1.10 Rozdział 75095 - 

Pozostała działalność 
259 665,6 394 164,0 426 155,2 425 714,2 163,9 108,0 99,9 

2. Dział 752 - Obrona 

narodowa 
619,9 710,0 710,0 710,0 114,5 100 100 

2.1 Rozdział 75212 - 

Pozostałe wydatki 
obronne 

619,9 710,0 710,0 710,0 114,5 100 100 

3. Dział 801 - Oświata 

i wychowanie 
5 241,5 4 405,0 5 405,0 5 126,8 97,8 116,4 94,9 

3.1 Rozdział 80135 - 
Szkolnictwo polskie  

za granicą 
4 217,9 4 405,0 5 405,0 5 126,8 121,6 116,4 94,9 

3.2 Rozdział 80144 - Inne 
formy kształcenia 

osobno niewymienione4)  
1 023,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Dział 853 – Pozostałe 
zadania w zakresie 

polityki społecznej 
3 316,5 3 542,0 4 742,0 4 121,7 124,3 116,4 86,9 

4.1. Rozdział 85330 - 

Opieka i pomoc 
dla Polonii i Polaków 

za granicą 

3 316,5 3542,0 4 542,0 4 087,5 123,3 115,4 90,0 

4.2. Rozdział 85334 – 
Pomoc dla repatriantów 

0,0 0,0 200,0 34,2 0,0 0,0 17,1 

5. Dział 854 - Edukacyjna 

opieka wychowawcza 
430,3 614,0 614,0 571,8 132,9 93,1 93,1 
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5.1 Rozdział 85413 - 

Kolonie i obozy  
dla młodzieży polonijnej 

w kraju 

430,3 614,0 614,0 571,8 132,9 93,1 93,1 

6. Dział 921 - Kultura  
i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
26 163,8 26 244,0 26 244,0 26 054,2 99,6 99,3 99,3 

6.1 Rozdział 92104 - 

Działalność radiowa  
i telewizyjna 

21 815,0 21 815,0 21 725,0 21 719,6 99,6 99,6 100 

6.2 Rozdział 92195 - 

Pozostała działalność 
4 348,8 4 429,0 4 519,0 4 334,6 99,7 97,9 95,9 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa. 
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Załącznik nr 3 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2010  Wykonanie 2011  

Przeciętne 

zatrudnienie  

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  

wg Rb-70** 

 

Przeciętne  

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto na 1 

pełnozatrud-

nionego  

Przeciętne 

zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodzenia  

wg Rb-70** 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagro-

dzenie  

brutto 

na 1 pełno-

zatrudnio-

nego 

8:5 

osób tys. zł zł osób tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Ogółem cz. 45 

wg statusu 

zatrudnienia
*
, w tym: 

3 644 287 473,3 6 574,1 3 804 299 002,8 6 550,2 99,6 

1.1. 
Dział 750 – 
Administracja 

Publiczna 

3 630 286 852,35 6 585,2 3 804 299 002,8 6 550,2 99,5 

1.1.1 

Rozdział 75001 – 

Urzędy naczelnych 
i centralnych 

organów 

administracji 
rządowej 

1 406 129 284,4 7 662,7 1 596 139 642,8 7 291,3 95,2 

01 20 1 153,6 4 806,8 168 7 049,4 3 496,7 72,8 

02 8 1 089,0 11 344,1 9 1 187,7 10 997,4 96,9 

03 1 377 126 861,7 7 677,4 1 419 131 405,7 7 717,0 100,5 

10 1 180,1 15 007,5 0 0 0 0 

1.1.2 

Rozdział 75057 – 

Placówki 
zagraniczne 

2 224 157 567,9 5 904,1 2 207 155 125,1 5 857,3 99,2 

03 1 345 121 300,9 7 515,6 1 345 120 274,9 7 452,0 99,2 

10 17 1 640,5 8 041,7 15 1 515,2 8 417,6 104,7 

13 862 34 626,5 3 347,5 847 33 335,0 3 279,7 98,0 

1.1.3 

Rozdział 75076 – 
Przygotowanie 

i sprawowanie 

przewodnictwa 
w Radzie UE 

0,0 0,0 0,0 1 4 235,0 - - 

01 0,0 0,0 0,0 0 73,0 - - 

03 0,0 0,0 0,0 1 4 162,0 - - 

1.2. 
Dział 801 - Oświata 
i wychowanie 

14 620,92 3 695,95 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 

Rozdział 80144 - 

Inne formy 

kształcenia osobno 
niewymienione 

14 620,92 3 695,95 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 11 376,32 2 850,91 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 3 244,6 6 794,44  0,0 0,0 0,0 

*
  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  
**

  Zgodnie z przepisami rozdziału 12 § 20 pkt. 11 rozporządzenia Ministra w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy 

zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy. 
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Załącznik nr 4 

Kalkulacja oceny końcowej część 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Oceny wykonania budżetu części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej dokonano stosując kryteria
60

 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 

i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku
61

. 

Dochody: 226 461,4 tys. zł     

Wydatki (wydatki budżetu krajowego): 1 861 080,2 tys. zł  

Łączna kwota G : 2 087 541,6 tys. zł (kwota dochodów + kwota wydatków krajowych) 

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = (1 861 080,2 tys. zł : 2 087 541,6)x100% = 0,8915. 

Waga dochodów w łącznej kwocie Wd = (226 461,4 tys. zł : 2 087 541,6)x100% = 0,1085. 

Nieprawidłowości w dochodach:  nie stwierdzono.  

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5) 

Nieprawidłowości w wydatkach: 11,9 tys. zł, (0,0006% wydatków cz. 45) stanowi kwota dopłaconej przez 

MSZ należnej opłaty abonamentowej (MSZ dokonało opłaty abonamentowej na podstawie błędnej liczby 

odbiorników telewizyjnych i radiowych. W wyniku kontroli NIK, MSZ dopłaciło kwotę 11 881,3 zł. 

należnej opłaty abonamentowej.)   

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5) 

Z uwagi na:  

 uchybienia w wypełnieniu obowiązku podania do publicznej widomości, wymaganego art. 122 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych, wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych 

poszczególnym jednostkom; 

 niezrealizowanie przez Ministerstwo dwóch wniosków pokontrolnych z wcześniejszych kontroli NIK o: 

- rzetelne planowanie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem 

aktualnych przepisów regulujących sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa; 

- podjęcie działań w celu wyeliminowania opóźnień w przekazywaniu do komórki właściwej 

w sprawach finansowych sprawdzonych pod względem merytorycznym dowodów księgowych przez 

komórki organizacyjne Ministerstwa, 

 nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli, przeprowadzonej przez NIK, w okresie 

od 3 października do 10 listopada 2011 r., w czterech placówkach zagranicznych MSZ: Ambasadach 

RP w Budapeszcie, Pekinie i Wiedniu oraz w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu, 

przedmiotem której było ich funkcjonowanie w zakresie gospodarki finansowej i inwestycyjnej 

w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. 

                                                 
60

  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
61

  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 

 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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obniża się ocenę cząstkową wydatków o 1 punkt, tj. do oceny pozytywnej (4). 

Wynik końcowy Wk = 5 x 0,1085 + 4 x 0,8915 = 4,1085 

Ocena końcowa wykonania budżetu – pozytywna. 
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Załącznik nr 5 

Wykaz organów, 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. Komisja Finansów Publicznych 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Komisja Spraw Zagranicznych 

8. Komisja do Spraw Unii Europejskiej 

9. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

10. Minister Finansów 

11. Minister Spraw Zagranicznych 

12. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

13. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

 




