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I.  Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 roku w części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe  

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  
(dalej Ministerstwo lub MSWiA) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 9 stycznia 2018 r.1, 
poprzednio Mariusz Błaszczak od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r.2  

(dowód: akta kontroli str. 12) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 1. Tadeusz Wrona, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/12/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

2. Monika Sarnico, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/7/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

3. Krzysztof Stasiak, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr KAP/14/2019 
z 8 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

II.  Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez 
dysponenta części budżetowej 80 – Regionalne izby obrachunkowe w związku 
z wykonywaniem budżetu państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

 realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku 
realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 
2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

 system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań,  

 nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 
art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 (dalej ufp). 

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

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane 
w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- analizy porównawczej wykonania planu dochodów i stanu należności pozostałych do 

zapłaty, 

                                                      
1 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018 o zmianie 

w składzie Rady Ministrów (M.P. poz. 29). 
2  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1091), Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. 
nr 1131.1.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. poz. 28). 

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku 
wydatkowania środków, 

- analiza mierników zadania 1.10 i podzadania 1.10.1 oraz stopnia ich wykonania, 
- kontroli przestrzegania ustalonych dla części 80 limitów wydatków, w tym limitów 

środków na wynagrodzenia, 
- analizy stanu zobowiązań, 
- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,  
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej, dotyczących 

sporządzania sprawozdań, 
- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonywaniem 

budżetu państwa w ramach części 80 – Regionalne izby obrachunkowe. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części 80 – Regionalne izby obrachunkowe jest Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W 2018 r. w części 80 budżetu państwa funkcjonowało, 
w formie jednostek budżetowych, 16 regionalnych izb obrachunkowych (dalej RIO) 
wykazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 
2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz 

szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania5. Prezesi RIO 

są dysponentami trzeciego stopnia środków budżetu państwa6. Zgodnie z art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych7 (dalej: ustawa 
o rio), minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad 
działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności  
z prawem. 

W ramach części 80 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami − zadania RIO, 
głównie związane z oceną gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, m.in. 
w sprawach budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu 
publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, zasad i zakresu 
przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat 
lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa8. 

W 2018 r. w części 80 dochody zaplanowane w kwocie 2 902,0 tys. zł zrealizowano  
w wysokości 3 167,4 tys. zł. Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 
124 161,4 tys. zł zrealizowano w wysokości 124 079,1 tys. zł, co stanowiło 0,03% całości 
wydatków budżetu państwa.  

W 2018 r. w części 80 nie realizowano wydatków na projekty finansowane w ramach 
budżetu środków europejskich. 

IV.  Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe. 

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych, w obszarach wymienionych przy opisie celu 
i zakresu kontroli, stwierdzono nieprawidłowości, które polegały na: 

                                                      
5 Dz. U. Nr 167 poz. 1747. 
6 Decyzja nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 1, ze zm.). 

7 Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm. 
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm. 
9 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. Oceny wykonania budżetu państwa w części 80 przez 
objętych kontrolą NIK podległych dysponentów trzeciego stopnia zostały przedstawione w odrębnych 
wystąpieniach pokontrolnych. 
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 zastosowaniu miernika realizacji celu zadania 1.10 niespełniającego wymogu zawartego 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy 
budżetowej10 (dalej nota budżetowa), co stanowiło niezrealizowanie przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku pokontrolnego sformułowanego przez NIK 
po kontroli P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 80 – Regionalne 
izby obrachunkowe, 

 zwłoce dysponenta części 80 w zawiadomieniu Ministra Finansów o przeniesieniach 
wydatków majątkowych poniżej 100 tys. zł, co było niezgodne z art. 171 ust. 3 ufp. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny nieprawidłowości te nie spowodowały 
obniżenia oceny. 

V.  Wyniki kontroli 

1.  Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 201811, dochody budżetu państwa w części 80 zostały 
zaplanowane w kwocie 2 902,0 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 3 167,4 tys. zł, 
tj. 109,1% planu oraz 100,8% dochodów z roku ubiegłego (3 143,6 tys. zł). Dochody 
pochodziły głównie z wpływów: 

 z usług, przede wszystkim z prowadzenia działalności szkoleniowej przez regionalne 
izby obrachunkowe (§ 0830 – 2 754,2 tys. zł),  

 ze zwrotów kosztów postępowań przed komisjami orzekającymi w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (§ 0690 – 188,2 tys. zł), 

 z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 
charakterze (§ 0750 – 101,6 tys. zł).  

Wyższa realizacja planu dochodów wynikała głównie z osiągnięcia wyższych wpływów 
z usług oraz sprzedaży składników majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 478-483, 487-493, 949-964) 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 80 wystąpiły należności w kwocie 126,2 tys. zł, z czego zaległości netto stanowiły 
123,4 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. kwota zaległości była wyższa o 98,7 tys. zł, 
tj. o 400,0%. W 2018 r. największy wzrost zaległości wynikał z niezapłaconych w terminie 
odsetek (§ 0920 – 109,9 tys. zł), które zostały naliczone w 2017 r. (po spłacie należności 
głównej i wystąpiły jako należności budżetowe). Zaległościami były także niezapłacone kary 
pieniężne nałożone w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (§ 0570 
 – 9,3 tys. zł) oraz nieuregulowane zwroty kosztów postępowań przed regionalnymi 
komisjami orzekającymi, działającymi przy regionalnych izbach obrachunkowych (§ 0690 
 – 7,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 487-493, 623, 682-713) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2.  Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 80 zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 
124 079,1 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach (124 161,4 tys. zł). W porównaniu 
do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków o 707,3 tys. zł, tj. o 0,6%, głównie w wydatkach na 
inwestycje budowlane w RIO w Łodzi i zakup materiałów i wyposażenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-10, 13-48, 168-213, 232-238, 247-459, 478-495, 949-964) 

                                                      
10  Dz. U. poz. 1154. 
11  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 

Opis stanu 

faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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faktycznego 



 

5 

 

W 2018 r. dysponent części 80 przekazał do RIO w Łodzi, na podstawie decyzji Ministra 
Finansów12, środki z rezerwy celowej w kwocie 613,4 tys. zł na termomodernizację budynku 
biurowego. Zgodnie z informacją dysponenta części, zostały one wykorzystane w 100%. 

(dowód: akta kontroli str. 380-401, 496) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w części 80, wynikające z planów limity wydatków nie zostały 
przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 619) 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w części 80 wyniosło 1 240 osób i było niższe 
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. o 10 osób (głównie w grupie 
etatowych członków kolegiów RIO). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego 
pełnozatrudnionego w 2018 r. wyniosło 5 607,0 zł i w porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2017 r. (5 563,0 zł) było wyższe o 44,0 zł, tj. o 0,8%. 

 (dowód: akta kontroli str. 239-246) 

Zobowiązania w części 80 na koniec 2018 r. wyniosły 7 184,8 tys. zł i były wyższe o 0,5% niż 
kwota zobowiązań na koniec 2017 r. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (7 022,7 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na 
koniec 2018 r. nie wystąpiły. 

 (dowód: akta kontroli str. 487-493, 619, 624-625, 714-753) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że od 2014 r. do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych stanowisko Prezesa RIO w Kielcach nie zostało obsadzone zgodnie z trybem 
określonym w ustawie o rio. Wakat ten pojawił się w związku ze śmiercią osoby ówcześnie 
piastującej to stanowisko. Osobą zastępującą zmarłego Prezesa był od 1 kwietnia 2014 r. 
Pan Zbigniew Rękas Zastępca Prezesa. Kolegium RIO w Kielcach, w ramach ustawowych 
kompetencji, podjęło dwie nieskuteczne próby wyboru Prezesa, ogłaszając w 2014 r. 
i 2016 r. konkursy na to stanowisko. Obydwa konkursy zostały unieważnione nadzorczymi 
rozstrzygnięciami odpowiednio: Ministra Administracji i Cyfryzacji z 4 sierpnia 2014 r. 
i Ministra SWiA z 28 lutego 2017 r. Po rozstrzygnięciu Ministra SWiA o unieważnieniu 
drugiego konkursu, Kolegium RIO w Kielcach nie przeprowadziło czynności koniecznych do 
dokonania wyboru Prezesa RIO w trybie zgodnym z ustawą o rio. Dopiero 31 stycznia 
2018 r. Kolegium RIO podjęło dyskusję na temat terminu ogłoszenia konkursu na 
stanowisko prezesa, a 11 kwietnia 2018 r. w głosowaniu odrzuciło uchwałę w sprawie 
ogłoszenia tego konkursu. 

Minister SWiA po unieważnieniu konkursu z 2017 r. ograniczył się do poinformowania 
Zastępcy Prezesa RIO w Kielcach (pismem z 4 maja 2017 r.) o konieczności uchylenia 
uchwały w sprawie wyboru i zaopiniowania kandydata na prezesa i ogłoszenia nowego 
konkursu, a następnie przez dwa lata nie podejmował działań nadzorczych, które 
wymusiłyby skuteczną realizację wskazań z maja 2017 r. i przeprowadzenie kolejnych 
procedur konkursowych. Nieobsadzenie stanowiska Prezesa RIO w Kielcach, w trybie 
określonym w ustawie o rio, skutkowało – jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu Budżetu 
MSWiA – nieudzieleniem Zastępcy Prezesa RIO w Kielcach upoważnienia do dokonywania 
przeniesień wydatków na podstawie art. 171 ust. 5 ufp. Ponadto, Zastępca Prezesa pomimo 
wakatów na stanowiskach członków Kolegium RIO w Kielcach, nie ogłaszał na te 
stanowiska konkursów. Jak wynika z protokołu posiedzenia Kolegium RIO, członek 
Kolegium zgłaszał zastrzeżenia co do prawnego umocowania Zastępcy Prezesa do 
przeprowadzenia takich konkursów. 

(dowód: akta kontroli str. 497-618, 460-477, 1032, 1041) 

Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wyjaśnił, że w przedmiotowej sprawie 
przedłużające się nieobsadzenie stanowiska Prezesa RIO w Kielcach jest skutkiem 
obiektywnych okoliczności, w tym związanych m.in. z: dwukrotnym przeprowadzaniem 
procedur konkursowych, dwukrotnym rozpoznawaniem przez Ministra SWiA odwołań, czy 
przeprowadzaniem postępowań administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem 

                                                      
12  Decyzja Ministra Finansów MF/FG2.4143.3.352.2018.MF.4465 z 18 października 2018 r. 



 

6 

 

Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Powyższe 
wykazuje w sposób jednoznaczny, iż Minister SWiA w ramach sprawowanego nadzoru 
 – w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa – na bieżąco monitoruje 
sytuację w RIO w Kielcach. Sekretarz Stanu wyjaśnił ponadto, że ewentualne stwierdzane 
nieprawidłowości w procesie rekrutacji (jak stwierdzone w niniejszej sprawie, a dotyczące 
postępowań konkursowych) mogą, a nawet powinny, kreować daleko idącą ostrożność przy 
podejmowaniu kolejnych działań rekrutacyjnych. Jakkolwiek może to w istocie nie być 
powszechnie przyjmowanym poglądem, to jednak wydaje się racjonalny i niewymagający 
prawnych opinii. 

(dowód: akta kontroli str. 505) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Szymon Wróbel 
wyjaśnił, że jak wynika z informacji przekazanych przez Zastępcę Prezesa RIO w Kielcach 
 – w Prokuraturze Rejonowej Kielce Wschód w Kielcach prowadzone jest postępowanie 
w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 231 § 2 kk w trakcie konkursów 
przeprowadzonych w RIO w Kielcach w 2014 r. i 2016 r. Okoliczność ta przekonuje 
o konieczności przeprowadzenia nowego konkursu po wyjaśnieniu i zakończeniu 
postępowania karnego. Uwzględniając powyższe uprzejmie informuję również, iż w ramach 
dotychczas sprawowanego nadzoru Ministerstwo SWiA nie zidentyfikowało 
nieprawidłowości w realizacji przez RIO w Kielcach zadań związanych z działalnością 
nadzorczą i kontrolną, które skutkowałyby koniecznością podjęcia działań interwencyjnych. 
To pozwala na ocenę, iż Izba w Kielcach jest aktualnie właściwie zarządzana przez jej 
kierownictwo. 

(dowód: akta kontroli str. 525) 

NIK nie kwestionuje opinii Sekretarza Stanu w MSWiA o uzasadnionej dotychczasowymi 
doświadczeniami konieczności zachowania ostrożności przy podejmowaniu działań 
konkursowych. Jednak, dotychczasowe działania Ministra SWiA, nie doprowadziły do 
wyłonienia Prezesa RIO w Kielcach zgodnie z trybem określonym w ustawie o rio. 
NIK zwraca także uwagę, że postępowanie prowadzone przez prokuraturę, podnoszone 
w wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, nie stanowi 
formalnej przeszkody w powołaniu prezesa RIO w Kielcach w trybie określonym w ustawie 
o rio. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na tym, że dysponent części 80 (Minister SWiA) poinformował 
Ministra Finansów o zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych w RIO w Zielonej 
Górze, po upływie ponad pięciu miesięcy od dokonania zmiany, czym naruszył art. 171 
ust. 3 ufp, zobowiązujący dysponenta części do niezwłocznego poinformowania Ministra 
Finansów o przeniesieniach wydatków majątkowych poniżej 100 tys. zł. 

Kontrola wykazała, że Prezes RIO w Zielonej Górze 10 sierpnia 2018 r. podjął decyzję 
o zmianie planu wydatków13, dokonując zwiększenia wydatków majątkowych w § 6060 
o kwotę 50,5 tys. zł. Decyzja ta w tym samym dniu została przekazana Ministrowi SWiA 
(dysponentowi części 80). Minister SWiA dopiero pismem z 18 stycznia 2019 r. 
poinformował Ministra Finansów o zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 247-252, 443-447, 452-456) 

Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA wyjaśnił, że późny termin przekazania Ministrowi 
Finansów informacji o zwiększeniu wydatków majątkowych w § 6060 o kwotę 50,5 tys. zł 
wynikał z oczywistej pomyłki i niedopatrzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 454-456) 

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki zostały poniesione na działalność 16 RIO, dotyczącą w szczególności weryfikacji 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która miała na celu poprawę 
jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. 

                                                      
13  Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Ministra SWiA z 2 sierpnia 2018 r. 
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W efekcie zrealizowanych przez RIO wydatków majątkowych (3 438,2 tys. zł) m.in.: 

 przebudowano budynek na siedzibę RIO w Łodzi – 2 342,4 tys. zł, 

 zakupiono osiem samochodów służbowych w siedmiu RIO14 – 632,7 tys. zł, 

 zakupiono sprzęt informatyczny w sześciu RIO15 – 407,5 tys. zł. 
(dowód: akta kontroli str. 494-495) 

Badania, obejmujące realizowane w części 80 zadanie 1.10 Weryfikacja gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego16 oraz podzadanie 1.10.1 Działania 
nadzorczo-kontrolne RIO, pod względem prawidłowości określenia celów i mierników ich 
realizacji, rzetelności monitoringu mierników oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów 
wykazały, że: 

 cele zadania i podzadania zostały określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej, 

 miernik Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku 
postępowania kontrolnego – w szt., odnoszący się do realizacji celu zadania 1.10, 
został określony niezgodnie z wymaganiami noty budżetowej (szczegółowy opis 
zawarto poniżej w części dotyczącej ustalonych nieprawidłowości), 

 miernik Liczba przeprowadzonych kontroli oraz objętych nadzorem uchwał i zarządzeń 
jednostek samorządu terytorialnego - w szt., odnoszący się do realizacji celu 
podzadania 1.10.1, został określony zgodnie z wymaganiami noty budżetowej, 

 monitoring mierników prowadzony był przez prezesów poszczególnych RIO oraz przez 
dysponenta głównego w trybie półrocznym na podstawie danych gromadzonych 
w poszczególnych RIO, 

 wartość mierników17 realizacji celów: zadania 1.10 wynosiła 1 190 szt. i była nieco 
niższa niż planowano (98,1% planu po zmianach), a podzadania 1.10.1 wynosiła 
174 213 szt. i była nieco wyższa od wartości planowanej (101,6% planu po zmianach). 

(dowód: akta kontroli str. 214-231, 626-627, 837-869, 870-945, 968-976) 

Minister zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 80, dokonując m.in. okresowych ocen wykonania planu dochodów 
i wydatków za I półrocze 2018 r. i za trzy kwartały 2018 r. oraz analiz dotyczących 
wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym. Mimo tych czynności dysponent 
części 80 ze zwłoką zawiadomił Ministra Finansów o przeniesieniach wydatków 
majątkowych dokonanych poniżej 100 tys. zł, co opisano w pkt 2.1. wystąpienia 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 49-98, 152-167, 977-1052) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie wystąpiła 
nieprawidłowość polegająca na zastosowaniu miernika realizacji celu zadania 1.10 
niespełniającego wymogu zawartego w nocie budżetowej, aby cele i mierniki służyły 
rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub skuteczności realizacji planów 
w układzie zadaniowym. Stanowiło to niezrealizowanie przez Ministra SWiA wniosku 
pokontrolnego sformułowanego przez NIK po kontroli P/18/001 Wykonanie budżetu 
państwa w 2017 r. w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe18. Korekta była niezbędna 
z uwagi na fakt, że miernik - Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej 
w wyniku postępowania kontrolnego nie pozwalał na rzetelny pomiar celu zadania, 
tj. zapewnienia jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
gospodarki finansowej. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne MSWiA poinformowało, że zmiana miernika 
w trakcie 2018 r. jest niemożliwa ponieważ cele i mierniki wraz z wartościami planowanymi 

                                                      
14  RIO w: Białymstoku, Bydgoszczy, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 
15  RIO w: Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Warszawie. 
16  W części 80 realizowano w 2018 r. jedno zadanie w ramach funkcji 1 – Zarządzanie państwem. W ramach 

tego zadania wyszczególniono jedno podzadanie i trzy działania. 
17  Wartość średnia z 16 RIO. 
18  Wniosek został zawarty w wystąpieniu pokontrolnym z 17 kwietnia 2018 r. (KAP.410.001.11.2018). 
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do realizacji w 2018 r. zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 26 września 
2017 r. i przekazane do Sejmu RP. Podano, że zmiana taka będzie możliwa do 
wprowadzenia w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.  

Ustalono, że na wniosek MSWiA Krajowa Rada RIO (dalej KRRIO) uchwałą z maja 2018 r. 
ustanowiła dla zadania 1.10 nowy cel: poprawa jakości funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz nowy miernik: liczba 
wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów 
kontrolowanych. Pomimo negatywnej opinii Z-cy Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, 
który uznał, że nowa propozycja niczym nie różni się od dotychczasowego miernika, gdyż 
brak informacji o skutkach kontroli, dysponent części 80 zatwierdził i przesłał do Ministra 
Finansów19 Zestawienie propozycji celów i mierników na 2019 r. zawierające 
zaproponowany przez KRRIO cel i miernik celu zadania 1.10. 

(dowód: akta kontroli str. 99-151, 226-231) 

Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń wyjaśnił, że Departament Budżetu 
podjął działania zmierzające do zmiany zaproponowanych przez KRRIO nowego celu 
i miernika dla zadania 1.10. Jednakże stanowisko KRRIO oraz DAP MSWiA spowodowało 
przyjęcie wyjaśnień złożonych przez KRRIO oraz DAP MSWiA, jako właściwych w obszarze 
zadania 1.10. Przewodnicząca KRRIO uzasadniła propozycję nowego miernika faktem, iż 
„RIO nie wystawiają ocen dla kontrolowanych podmiotów. Zgodnie z ustawą z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w art. 9, na podstawie 
wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, 
wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz 
wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności”. Mając na 
uwadze powyższe uzasadnienie DB MSWiA przekazał do Ministerstwa Finansów formularz 
BZCM sporządzony na podstawie propozycji zebranych od jednostek i komórek właściwych 
dla danego zadania. 

Poinformował ponadto, że DB MSWiA przyjął wyjaśnienia KRRIO odnośnie słuszności 
określenia w zadaniu 1.10 celu Poprawa jakości funkcjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz miernika Liczba wystąpień 
pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych 
(szt.). Ministerstwo Finansów również nie zgłosiło uwag do przedłożonych propozycji celu 
i miernika określonych dla zadania 1.10. W opinii DB MSWiA nie zaistniały podstawy do 
wprowadzania zmian w celu i mierniku określonych dla zadania 1.10 zamieszczonego 
w projekcie ustawy budżetowej w układzie zadaniowym na rok 2019 przekazanym do Sejmu 
RP zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 101-103) 

Mimo, że dokonano zmiany miernika, zdaniem NIK, nie zapewnia on nadal spełnienia 
wymogu wynikającego z ust. 13 pkt 1 załącznika nr 48 do noty budżetowej stanowiącego, 
że cele i mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub 
skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym. Tym samym wniosek sformułowany 
po kontroli P/18/001 nie został zrealizowany. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. przez 
dysponenta części 80 w zakresie objętym kontrolą. Nieprawidłowości polegające na 
zastosowaniu w zadaniu 1.10 miernika niespełniającego wymogu noty budżetowej, co 
stanowiło niezrealizowanie wniosku pokontrolnego NIK oraz zwłoce w zawiadomieniu 
Ministra Finansów o przeniesieniach wydatków majątkowych, nie miały istotnego wpływu na 
prawidłowość realizacji wydatków. 

 

 

                                                      
19  Pismo znak: DB-Z-0323-4 10/2018 z 11 czerwca 2018 r. 
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3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez dysponenta części 80 – Regionalne izby 
obrachunkowe rocznych łącznych sprawozdań budżetowych za 2018 r. oraz sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.: 

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

 sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Sprawozdania łączne zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem formalno 
-rachunkowym, na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych podległych 
16 jednostek. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań. W związku z korektą sprawozdania Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetowych dokonaną przez RIO w Gdańsku, dysponent 
części sporządził stosowną korektę rocznego łącznego sprawozdania Rb-2820 oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym RB-BZ121. 

(dowód: akta kontroli str. 619-948, 965-967) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta części 80 
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Dysponent terminowo 
przekazywał objęte badaniem sprawozdania. Sprawozdania z wykonania budżetu zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

VI. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że od 2014 r. do chwili obecnej w nadzorowanej 
przez Ministra SWiA, RIO w Kielcach nie został wyłoniony, zgodnie z trybem określonym 
w ustawie o rio, prezes tej izby. 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Dokonanie korekty miernika zadania 1.10, stosownie do wymogów zawartych w nocie 
budżetowej; 

2. Wyeliminowanie przypadków informowania ze zwłoką Ministra Finansów  
o przeniesieniach wydatków majątkowych dokonanych poniżej 100 tys. zł. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 

                                                      
20  Korekta z 5 kwietnia 2019 r. 
21  Korekta z 8 kwietnia 2019 r. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego.  

Warszawa, dnia        kwietnia 2019 r. 

 
 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 

 
 

........................................................ 

 Podpis 
 

Obowiązek 
poinformowania NIK        

o sposobie wykonania 

wniosków 


