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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 16 – Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów oraz w funduszu celowym – Fundusz Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 

Jednostka 
kontrolowana 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM lub Kancelaria) 
Al. Ujazdowskie 1/3, 05-077 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

 
 
 
 

Podstawa prawna 

Michał Dworczyk1, Sekretarz Stanu w KPRM od dnia 19 grudnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 9) 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 1. Tomasz Kwitowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/24/2019 
z dnia 8 stycznia 2019 r. 

2. Marcin Chojnacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/23/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. 

3. Łukasz Piotrowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/6/2019 z dnia 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 16 – Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów oraz realizacja w 2018 planu finansowego Funduszu Wspierania 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: Fundusz), pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez 
dysponenta Funduszu.  

Ocenie, w odniesieniu do części 16, podlegały w szczególności: 

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

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań, 

- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa 

                                                      
1  Prezes Rady Ministrów pismem z dnia 18 grudnia 2017 r. powierzył Michałowi Dworczykowi 

obowiązki Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489.  
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w trybie art. 175 ustawy o finansach publicznych3 (dalej: ufp), w tym nadzór 
nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa 
w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Przeprowadzono również 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, 
- analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, 

w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 
- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontroli przestrzegania ustalonych limitów wydatków, w tym - limitów środków 

na wynagrodzenia, 
- kontroli wykorzystania środków z rezerw budżetowych, 
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków, 
- analizy wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
- analizy udzielenia, wykorzystania i rozliczenia dotacji, 
- kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie 

zadaniowym, 
- 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 przez podległe jednostki finansowane 
w ramach części 16 – KPRM. 

Z uwagi na nierozpoczęcie w 2018 r. działalności, do której Fundusz został 
utworzony odstąpiono od działań kontrolnych w zakresie jego funkcjonowania, 
natomiast oceniono procedowanie przez KPRM aktu wykonawczego warunkującego 
realizację jego zadań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest 
Minister, wykonujący zadania Szefa KPRM, będący jednocześnie dysponentem 
środków budżetowych trzeciego stopnia.  
KPRM, zgodnie z ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów4 oraz 
Statutem Kancelarii5, zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, 
wiceprezesów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady 
Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej. Kancelaria zapewnia również obsługę 
pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych 
kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli 
tak stanowią przepisy o ich utworzeniu. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa 

                                                      
3  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
4  Dz. U. z 2012 r. poz. 392, ze zm. 
5  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, ze zm.). 
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Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Szef 
Kancelarii wypełnia swoje obowiązki m.in. przy pomocy dyrektora generalnego oraz 
dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.  

(dowód: akta kontroli str. 10-208) 

W 2018 r. w części 16 dochody zaplanowane w kwocie 514 832,0 tys. zł 
zrealizowano w wysokości 1 480 495,9  tys. zł, co stanowiło 0,38% całości 
dochodów budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 
365 516,4 tys. zł zrealizowano w wysokości 342 516,6 tys. zł, co stanowiło 0,08% 
całości wydatków budżetu państwa. Wydatki budżetu środków europejskich 
zaplanowane w kwocie 16 733,5 tys. zł zrealizowano w wysokości 14 011,5 tys. zł, 
co stanowiło 0,02% całości wydatków budżetu środków europejskich. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykonanie budżetu państwa 
w 2018 r. w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

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

 nieprzestrzeganiu, przy udzieleniu pięciu dotacji na łączną kwotę  
6 256,3 tys. zł, przyjętej w KPRM procedury dotyczącej udzielania dotacji  
w trybie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (dalej: udpp)7,  

 niewłączeniu do sprawozdania zbiorczego dotyczącego należności Rb-N 
i zobowiązań Rb-Z sprawozdań jednostkowych jednostki nadzorowanej, co 
stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 pkt 3 w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych8 i spowodowało, że zbiorcze 
sprawozdania przesłane do GUS zawierały niekompletne dane, 

 nierzetelnym i niezgodnym z zasadami techniki prawodawczej procedowaniu 
projektu rozporządzenia warunkującego realizację zadań, dla których został 
utworzony Fundusz. 

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

W związku z nierozpoczęciem w 2018 r. działalności przez Fundusz Wspierania 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od 
oceny realizacji jego planu finansowego. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 20189 dochody budżetu państwa w części 16 zostały 
zaplanowane w kwocie 514 832,0 tys. zł. Dochody zrealizowano w kwocie 

                                                      
6  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. 

7  Dz. U. z 2019 r. poz. 688. 
8  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
9  Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291). 

Ocena części 16  
i jej uzasadnienie 

Ocena Funduszu 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 
 

1 480 495,9 tys. zł, tj. o 965 663,9 tys. zł więcej niż zaplanowano Główną przyczyną 
zrealizowania dochodów w kwocie wyższej od zaplanowanej było uzyskanie znacznie 
wyższych dywidend niż planowano, (1 478 920,1 tys. zł, z czego 738 043,2 tys. zł 
wpłacił Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 353 130,6 tys. zł – Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A., 202 355,4 tys. zł – Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski SA). Dochody z dywidend stanowiły 99,9% zrealizowanych dochodów w części 
16. Różnica pomiędzy szacunkową a uzyskaną wysokością dywidend wynikała m.in. 
ze zwiększenia liczby spółek będących w bezpośrednim nadzorze Prezesa Rady 
Ministrów. W 2017 r. jedynie dwie spółki dokonały wpłat z tytułu dywidend za 2016 r. 
W 2018 r. takich wpłat dokonało 13 spółek.  

Dochody uzyskano również z nieplanowanych wpływów m.in.: z opłat 
egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów (323,8 tys. zł), a także z tytułu rozliczeń z Narodowym 
Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(dalej: NIW), agencją wykonawczą utworzoną ustawą z dnia 15 września 2017 r. 
o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego10 (673,7 tys. zł). NIW przejął prowadzone przez ministra właściwego 
ds. zabezpieczenia społecznego wszczęte, a niezakończone postępowania 
w zakresie wskazanym w ustawie, co w 2018 r. skutkowało uzyskaniem dochodów, 
które w latach poprzednich mogły być uzyskiwane przez ministra właściwego 
ds. zabezpieczenia społecznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1629-1643) 
Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w części 16 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
5,3 tys. zł, w tym zaległości wyniosły 4,1 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. należności 
ogółem były niższe o 49,3 tys. zł, a zaległości były niższe o 42,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1043-1044) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

2. Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

W ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa w części 16 - KPRM zostały 
zaplanowane w kwocie 216 437,0 tys. zł. Zostały one w trakcie roku zwiększone 
o 149 079,4 tys. zł do 365 516,4 tys. zł. Planowana pierwotnie kwota wydatków 
została  zwiększona środkami pochodzącymi z rezerw: ogólnej i celowych 
o 160 632,3 tys. zł oraz, w wyniku dokonania przeniesień wydatków pomiędzy 
częściami budżetu państwa, o 1 647,1 tys. zł11, a także zmniejszona 
o 13 200,0 tys. zł, w wyniku blokady wydatków.  

Wydatki zrealizowano w kwocie 342 516,6 tys. zł, co stanowiło 93,7% planu 
po zmianach. W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków 
o 149 102,0 tys. zł, tj. o 77%. Biorąc pod uwagę wliczenie do wydatków roku 2017 

                                                      
10  Dz. U. z 2018 r. poz. 1813. 
11  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie dokonania 

przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń 
określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U.  poz. 987) – przeniesienie 1 082 572 zł  
z części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 
do części 16 – KPRM. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot 
wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 1278) – przeniesienie 
564 585 zł z części 34 – Rozwój regionalny do części 16 – KPRM. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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kwoty z przeniesienia do części 16 wydatków dokonanych przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa w likwidacji (10 179,6 tys. zł), wydatki wzrosły o 138 922,4 tys. zł. 

Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2017 wynikał głównie z: 

 przekazania dotacji nowoutworzonym podmiotom: NIW, Instytutowi Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (zwanego dalej: Instytutem WPW), 
Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu i Instytutowi Europy Środkowej (łącznie 
86 929,0 tys. zł), 

 zlecania przez Prezesa Rady Ministrów, w trybie art. 11b udpp, organizacjom 
pozarządowym oraz uprawnionym podmiotom, większej liczby zadań publicznych 
(zwiększenie wydatków o 27 258,2 tys. zł),  

 wniesienia wkładu pieniężnego, stanowiącego kapitał zakładowy Spółki 
Celowej,  utworzonej w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu 
Wieloletniego, dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego 
(10 000,0 tys. zł), 

 poniesienia wydatków związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości (2 014,5 tys. zł), 

 przeniesienia do części 16 niektórych planowanych wydatków, w tym kwot 
wynagrodzeń z części 18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo i 34 Rozwój regionalny (1 647,1 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 1046-1050,1659-1698, 2029-2069, 2344-2335) 

Niższe wykonanie wydatków budżetu państwa w części 16 wynikało głównie 
z niepełnej realizacji zadań finansowanych środkami pochodzącymi z rezerw. 
Z łącznej kwoty rezerw (160 632,3 tys. zł) wykorzystano 88,5% (142 087,1 tys. zł), 
w tym z rezerw celowych - 73 912,4 tys. zł, tj. 88,1% (z 83 864,9 tys. zł), a rezerwy 
ogólnej – 68 174,7 tys. zł, tj. 88,8% (z 76 767,4 tys. zł). 

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków pochodzących z rezerw były głównie: 

 niepełne wykorzystanie środków na dotacje na działalność jednostek 
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz na dotacje udzielone 
beneficjentom w trybie art. 11b udpp (nie wykorzystano 14 693,8 tys. zł, tj. 8,4% 
z przyznanej kwoty 174 596,0 tys. zł), 

 niepełne wydatkowanie środków na obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w tym na produkcję odznak okolicznościowych „Medal 
100-lecia Odzyskania Niepodległości” (nie wykorzystano 1 583,3 tys. zł, tj. 44% 
z przyznanej kwoty 3 597,8 tys. zł, z powodu rezygnacji z planowanego 
wcześniej wsparcia finansowego podmiotów zewnętrznych i instytucji przy 
organizacji wydarzeń), 

 niepełne wydatkowanie środków na pokrycie kosztów utrzymania przez KPRM 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego w 2018 roku (nie wykorzystano 
1 146,5 tys. zł, tj. 32,8% z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 
3 500,0 tys. zł, w związku z późnym przyznaniem środków z rezerwy12). 

(dowód: akta kontroli str.1046-1050, 1966-2320) 
NIK zwraca uwagę na długotrwałe procedowanie przy uchwalaniu rozporządzeń 
wykonawczych do ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-
Węgierskiej im. Wacława Felczaka13 (ustawa ta weszła w życie 29 marca 2018 r.). 
Dotyczyło to rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r.: 

                                                      
12  Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej został złożony 5 marca 2018 r., natomiast decyzja 

Ministra Finansów o uruchomieniu środków została podjęta 11 czerwca 2018 r. 
13  Dz. U. poz. 538. 
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w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut WPW przedsięwzięć 
podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej14 oraz w sprawie 
stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-
węgierskiej15. Bez tych rozporządzeń Instytut WPW nie mógł realizować zadań, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 i 5 przywołanej ustawy. W konsekwencji, 
w 2018 r. Instytut WPW z zaplanowanych 6 000,0 tys. zł wydatkował jedynie 
1 056,8 tys. zł, tj. 17,6%. Dyrektor Instytutu podając przyczyny niskiego poziomu 
wykorzystania środków również wskazywał na późne wejście w życie właściwych 
rozporządzeń. 
Szef KPRM wyjaśnił, że projekty tych rozporządzeń zostały opracowane 
równocześnie ze skierowaniem rządowego projektu ustawy do Sejmu i projekt 
ustawy był procedowany wraz z projektami aktów wykonawczych. Wskazał też, że 
istniała konieczność dokonania istotnych zmian merytorycznych w stosunku do 
projektów opracowanych i załączonych do projektu ustawy.  
Projekty rozporządzeń zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady 
Ministrów 21 września 2018 r. – sześć  miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy.  

  (dowód: akta kontroli str. 2072-2148) 

Badanie wykorzystania środków przeniesionych z rezerw celowych i rezerwy ogólnej 
w kwocie 27 496,4 tys. zł (tj. 19,4% wykorzystanych rezerw) wykazało, że zostały one 
wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy te zostały 
utworzone.  

  (dowód: akta kontroli str. 1966-2320) 
 

Dysponent części 16, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, podjął 
pięć decyzji o blokowaniu wydatków budżetu państwa na łączną kwotę 
17 797,1 tys. zł. Jak ustalono, blokady zostały dokonane w związku z: 

 nieudzieleniem dotacji z rezerwy celowej w planowanej wysokości dla NIW16, 
z powodu: niezakończonych rekrutacji i nieosiągnięcia planowanego 
zatrudnienia (709,0 tys. zł) oraz przedłużających się procedur przyjęcia do 
realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa obiektu Parkowa i oszczędności 
w wydatkach majątkowych (678,5 tys. zł), nieudzieleniem dotacji 
zaplanowanych w planie finansowym dysponenta z powodu przedłużającego 
się tworzenia procedur do wdrażania nowych programów wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego (13 200,0 tys. zł)17,  

 nieudzieleniem dotacji z rezerwy celowej w planowanej wysokości dla Instytutu 
WPW18, w wyniku prośby Dyrektora Instytutu o nieprzekazywanie ostatniej 
transzy dotacji, ze względu na napięty harmonogram przyjętych do realizacji 
zadań, co ograniczyło możliwość wykorzystania przyznanych środków (blokada 
na kwotę 1 500 tys. zł), 

 nieudzieleniem dotacji z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem  na dotację dla 
Stowarzyszenia  Wspólnota Polska19, na zadanie publiczne pn. Rozszerzenie 

                                                      
14  Dz. U. poz. 2168. 
15  Dz. U. poz. 2169. 
16  Rezerwa celowa uruchomiona decyzją Ministra Finansów z dn. 13 października 2018 r. 

w wysokości 5 171,0 tys. zł. 
17 Dotyczy programów: Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich 

i Skautowych na lata 2018-2030 oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030. 

18  Rezerwa celowa uruchomiona decyzją Ministra Finansów z dn. 7 września 2018 r. w wysokości 
6 000,0 tys. zł. 

19  Rezerwa ogólna uruchomiona decyzją Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2018 r. w wysokości 
735,0 tys. zł. 
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działalności Domu Kultury Polskiej w Wilnie, z powodu odstąpienia przez 
Stowarzyszenie od podpisania umowy (blokada na kwotę 735 tys. zł), 

 nieudzieleniem dotacji w zaplanowanej wysokości na realizację spotkań 
edukacyjnych młodzieży polskiej i izraelskiej, z powodu braku organizacji takich 
spotkań w 2018 r. (blokada na kwotę 200 tys. zł), 

 niższym niż planowano wykorzystaniem środków na współfinansowanie 
kosztów realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, z powodu dokonywania przez beneficjentów 
niezgłoszonych wcześniej zmian w harmonogramie płatności, wstrzymania 
wypłat transz dofinansowania, nieprzekazania kolejnej transzy zaliczki 
wskazanej we wnioskach o płatność ze względu na brak zatwierdzenia 
poprzedniego wniosku o płatność (774,6 tys.  zł, w tym 513,2 tys. zł z rezerwy 
celowej20). 

(dowód: akta kontroli str. 912-1020) 

Szef KPRM dokonał blokad po oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków 
i wystąpieniu przesłanek uzasadniających ich zablokowanie. W związku z jedną 
blokadą (13 200,0 tys. zł) został pomniejszony plan finansowy KPRM (na podstawie 
decyzji Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie 
państwa). 

 (dowód: akta kontroli str. 912-913, 919-920, 940-943) 

W 2018 r. Prezes Rady Ministrów, w trybie art. 11b udpp, zawarł 40 umów 
o udzielenie dotacji, na łączną kwotę 50 520,8 tys. zł, w tym 25 umów dotyczyło 
„pomocy humanitarnej”, a 15 umów innych zadań (beneficjenci wykorzystali 
łącznie 46 571,6 tys. zł, tj. 92,2% z udzielonych dotacji). Szczegółową kontrolą 
objęto pięć zadań na łączną kwotę 6 256,3 tys. zł, z tego: 

 na organizację wystawy „Park pamięci narodowej” (5 000,0 tys. zł), 

 na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Duńkowice” 
(720,0  tys. zł), 

 na zadanie „Lekcje w chmurach” (235,5 tys. zł), 

 na zadanie publiczne „Zdrowa złota jesień – zwiększenie dostępności  do 
usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych oraz wyższy komfort życia  
i bezpieczeństwo mieszkańców Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego”  
(199,0 tys. zł), 

 na „Modernizację budynku w celu ułatwienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym przez zamontowanie dźwigu osobowego” (101,8 tys. zł). 

Kontrola wykazała, że przekazanie dotacji następowało na podstawie umów 
sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 i 151 ust. 1 ufp. 
Nieprawidłowości dotyczące tych dotacji zostały opisane w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. 

Badanie sprawozdań z wykorzystania przekazanych przez KPRM w 2018 r. 
jednostkom nadzorowanym dotacji podmiotowych w łącznej kwocie 25 082,7 tys. zł 
wykazało, że dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 2321-2804) 
Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu 
wydatków budżetu państwa w części 16, limity wydatków nie zostały przekroczone. 

Zobowiązania w części 16 na koniec 2018 r. wynosiły 6 066,0 tys. zł i były niższe 
o 28,5% niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. Zobowiązania dotyczyły głównie 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (4 781,5 tys. zł) oraz 

                                                      
20  Rezerwa celowa uruchomiona decyzją Ministra Finansów z dn. 22 listopada 2018 r. w wysokości 

869,1 tys. zł. 
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zakupu usług (1 270,1 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie 
wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 1046-1051) 
Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości (w tym prawidłowość wyboru 
trybu udzielania zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych21) - objęto wydatki budżetu państwa 
w części 16 w kwocie 33 450,6 tys. zł (bieżące 29 504,9 tys. zł i majątkowe 
3 945,7 tys. zł), poniesione w 2018 r. przez KPRM. Wydatki te stanowiły 9,8 % 
wydatków w części 16. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych 
odpowiadającym pozapłacowym wydatkom budżetowym dysponenta części 16. 
Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS – z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wartości) spośród 3 294 zapisów księgowych o łącznej wartości 
72 074,6 tys. zł. Szczegółowym badaniem wydatków objęto 64 dowody księgowe 
sfinansowane z budżetu państwa o wartości 33 450,6 tys. zł (w tym 28 733,1 tys. zł 
z MUS i 4 717,5 tys. zł – dobór celowy wg. osądu kontrolera). W badanej próbie 
wydatki w kwocie 5 657,2 tys. zł zostały pokryte środkami z rezerw budżetu 
państwa. 

Badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w ustawie Pzp 
w odniesieniu do pięciu postępowań o zamówienie publiczne o wartości 
3 371,4 tys. zł, na realizację których w 2018 r. wydatkowano 1 971,2 tys. zł., tj.: 
- w trybie przetargu nieograniczonego (Dostawa zestawów składających się 

z flagi narodowej, pinu (przypinki) w kształcie godła, koperty zawierającej skan 
listu Prezesa Rady Ministrów, zapakowanych w eleganckie opakowanie z biało-
czerwoną wstążką, stanowiących integralną część), 

- w trybie z wolnej ręki (Prowadzenie kampanii online, takich jak Google, 
AdWords, Google Display Network, Facebook Ads, You Tube, mailingi i inne),  

- zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – postępowanie 
realizowane w trybie art. 138o ustawy Pzp (Akademia Konsultacji Publicznych 
w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i długookresowych 
szkoleń specjalistycznych oraz szkoleń ustawicznych z zakresu konsultacji 
publicznych, 

- poniżej progu 30 tys. euro: Kompleksowe wykonanie nasadzeń 
uzupełniających o dorosłe drzewa zimozielone w liczbie 10 szt. 
w bezpośrednim otoczeniu willi przy ulicy Sulkiewicza w Warszawie; 
Świadczenie usług przewozu taksówkami na rzecz pracowników KPRM. 

 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie z przepisami, planem finansowym oraz umowami, na zadania służące 
realizacji celów jednostki. Badanie prawidłowości wyboru trybu udzielania 
zamówienia publicznego i stosowania ustawy Pzp nie wykazało nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 677-852, 1480-1628) 
 

Zgodnie z art. 11b udpp Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu 
na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny 
lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp realizację zadań publicznych 
z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 udpp. 

Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołów do spraw rozpatrywania 

                                                      
21  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej: ustawa Pzp. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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ofert realizacji zadania publicznego, w Kancelarii powołano stałe zespoły do spraw 
rozpatrywania ofert realizacji zadania publicznego w trybie, o którym mowa 
w art. 11b udpp, zwane „Zespół I” i „Zespół II”. Zgodnie z § 2 ust. 5 tego 
zarządzenia, Zespoły przedstawiają rekomendację w przedmiocie zlecenia realizacji 
zadania publicznego wskazanego w ofercie lub odmowy zlecenia tego zadania.  

Zgodnie z przyjętą w KPRM procedurą nr A1.9.2 „Rozpatrywanie ofert realizacji 
zadania publicznego, o których mowa w art. 11b ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”, w pkt 6 tej procedury, w opisie działania, wskazano: 
Uzyskanie akceptacji Szefa KPRM co do zaproponowanych działań, jako formę 
działania wskazano zaś Uzyskanie akceptacji Szefa KPRM na notatce (podpis). 

W wyniku badania pięciu wylosowanych z 40 dotacji udzielonych w 2018 r. przez 
Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 11b udpp ustalono, że we wszystkich 
badanych przypadkach podjęcie decyzji o sfinansowaniu wnioskowanych przez 
beneficjentów zadań poprzedzone było pozytywną rekomendacją Szefa KPRM, 
pomimo negatywnej opinii Zespołu ds. oceny ofert, wskazującej na brak 
przesłanek do udzielenia dotacji w takim trybie.  

Ze sporządzonych przez Zespół ds. oceny ofert notatek służbowych zawierających 
informacje dla Szefa KPRM w przedmiocie zlecenia realizacji ww. pięciu zadań 
publicznych wynika, że żadne z tych zadań nie zostało zarekomendowane Szefowi 
KPRM do wsparcia finansowego, gdyż w opinii Zespołu nie spełniało przesłanek 
określonych w art. 11 b udpp. Wskazują na to przedstawione poniżej przykłady: 

1.  W ofercie z 29 listopada 2018 r. złożonej przez OSP Duńkowice i  dotyczącej 
zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Duńkowice” nie 
przedstawiono żadnych szczególnych okoliczności uzasadniających 
konieczność podjęcia interwencji przez Prezesa Rady Ministrów w stosunku do 
jednej z kilku tysięcy OSP na terenie całego kraju. Wskazano też – w kontekście 
prawidłowości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne - na 
krótki termin realizacji zadania. 

2. W ofercie z 28 listopada 2018 r. złożonej przez  Aeroklub Ziemi Jarosławskiej 
i dotyczącej zadania „Lekcje w chmurach” zaprezentowane przez oferenta 
uzasadnienie podkreślające edukacyjną rolę Aeroklubu nie jest adekwatne do 
faktycznie prowadzonych działań, a złożenie oferty na dofinansowanie 
realizowanego już przedsięwzięcia wynikało prawdopodobnie 
z niedoszacowania inwestycji na etapie jej planowania. Wskazano też, że 
oferent prowadzi odpłatną działalność w zakresie szkoleń szybowcowych 
i samolotowych. 

3. Oferta z 31 października 2018 r. złożona przez  Konwent Zakonu Bonifratów 
p.w. św. Ryszarda Pampuri dotycząca zadania „Zdrowa złota jesień – 
zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych oraz wyższy 
komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Domu Geriatryczno-
Rehabilitacyjnego” ma stanowić wsparcie prywatnego podmiotu, oferującego 
odpłatne usługi w zakresie opieki medycznej skierowanej do osób w podeszłym 
wieku. Przedmiot zadania nie należy do kategorii zadań wymagających 
interwencji Prezesa Rady Ministrów, a w ofercie nie wykazano szczególnego 
uzasadnienia wsparcia przedmiotowego zadania ani jego pilności lub 
wyjątkowości, szeroko rozumiana polityka senioralna należy do zakresu zadań 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia. 

4. W ofercie z 20 listopada 2018 r. złożonej przez Fundację „Oaza Życzliwości” 
dotyczącej zadania „Modernizacja budynku w celu ułatwienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym poprzez zamontowanie dźwigu osobowego” oferent nie 
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przedstawił żadnych szczególnych okoliczności uzasadniających podjęcie 
interwencji przez Prezesa Rady Ministrów; wskazano też, że zadanie polega na 
polepszeniu warunków funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego należącego 
do oferenta poprzez instalację dźwigu osobowego, co ma na celu ułatwienie 
korzystania z ośrodka osobom niepełnosprawnym, jednak oferta nie wskazuje 
na ukierunkowanie działalności ośrodka na potrzeby osób niepełnosprawnych – 
Podkreślono też komercyjny charakter działalności prowadzonej przez oferenta. 

5. W odniesieniu do oferty z 26 września 2018 r. złożonej przez Fundację LUX 
VERITATIS  dotyczącej zadania „Park Pamięci Narodowej” wskazano, że zakres 
projektowanej inwestycji wpisuje się w zakres kompetencji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, które oferuje szereg instrumentów wsparcia tego 
typu inicjatyw. Poruszono też kwestię niespójności harmonogramu realizacji 
zadania, ponieważ produkcja elementów wystawy oraz przygotowanie terenu do 
inwestycji miały mieć miejsce przed uzyskaniem niezbędnych dokumentów 
budowlanych i środowiskowych oraz ustaleniem ostatecznej listy nazwisk, jakie 
mają być eksponowane na wystawie. Ponadto oferta nie zawierała informacji nt. 
własności gruntu, na którym miała być zlokalizowana inwestycja. 

Szef KPRM wyjaśnił, że Zespół ds. oceny ofert jest wewnętrznym organem 
doradczym Szefa KPRM, który nie jest związany opinią Zespołu. Opinia Zespołu 
może zawierać wątpliwości dotyczące oferty realizacji zadania, jednak ostateczna 
ocena wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 11b uodp należy do Szefa 
KPRM oraz PRM. Stanowisko to potwierdzają opinie Departamentu Prawnego. 
Przesłanki zawarte w art. 11b mają charakter klauzul generalnych, a kwestia ich 
wystąpienia jest kwestią ocenną. 

NIK nie kwestionuje faktu, że ostateczna decyzja w sprawie uznania, czy dane 
zadanie spełnia przesłanki ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu 
publicznego należy do Prezesa Rady Ministrów. Jednakże należy zauważyć, że  
w KPRM opracowano procedurę nr A1.9.2. W procedurze tej wyraźnie opisano 
proces wyboru zadania do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. W pkt 6 tej 
procedury, w opisie działania, wskazano: Uzyskanie akceptacji Szefa KPRM co do 
zaproponowanych działań, jako formę działania wskazano zaś Uzyskanie akceptacji 
Szefa KPRM na notatce (podpis). W przypadku omówionych powyżej pięciu zadań 
brak było na notatkach Zespołu ds. oceny ofert akceptacji (podpisu Szefa KPRM) 
odnoszącej się do rekomendacji zawartych w tych notatkach.  

Szef KPRM wyjaśnił, iż akceptacja przewidziana w pkt 6 procedury A1.9.2 nie jest 
niezbędna dla zachowania ciągłości procesu. W praktyce często informacje 
o podjętym rozstrzygnięciu Szef KPRM przekazuje ustnie dyrektorowi BPRM lub 
dyrektorowi DOB, a zatem dyrektorzy zaangażowani w proces komórek 
organizacyjnych KPRM posiadają wiedzę dotyczącą rozstrzygnięcia. Wyrazem 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania publicznego jest natomiast podpis Szefa 
KPRM na piśmie do RCL dotyczącym wydania stosownego zarządzenia  
ws. przyznania środków na jego realizację.  Zdaniem NIK zważywszy, że udzielanie 
dotacji w trybie art. 11b udpp ma charakter szczególny, to tym bardziej powinny być 
przestrzegane ustalone w formie pisemnej wewnętrzne procedury. Ponadto, ze 
względu na szczególność udzielania dotacji na podstawie tego przepisu, podjęcie 
przez Szefa KPRM działań dotyczących udzielenia dotacji podmiotowi, który nie 
uzyskał rekomendacji Zespołu powinno być uzasadnione.   

NIK zwraca uwagę, że do dnia zakończenia kontroli nie zostały przez KPRM 
zatwierdzone rozliczenia żadnej ze zbadanych dotacji z powodu wciąż trwającego 
procesu weryfikacji sprawozdań z ich realizacji. 

  (dowód: akta kontroli str. 2321-2661) 
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2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 16 zostały zrealizowane w 2018 r. 
w kwocie 14 011,5 tys. zł, co stanowiło 83,7% planu po zmianach (16 733,5 tys. zł) 
i były wyższe o 10 200,2 tys. zł od wydatków w roku 2017 (3 811,31 tys. zł).  
Środki te wykorzystano w kwocie: 

 12 333,2 tys. zł na realizację działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia 
prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(dalej PO WER), z tego: 
- 11 686,7 tys. zł na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych,  
- 225,1 tys. zł na projekt konkursowy pn. Konsultacje od nowa, 
- 421,4 tys. zł na projekt pozakonkursowy realizowany przez Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej pn. Doskonalenie i standaryzacja procesu 
legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis), 

 34,8 tys. zł na realizację Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, 
godzenia życia zawodowego i prywatnego w ramach PO WER, 

 1 464,2 tys. zł na realizację projektu pn. Skuteczne standardy nadzoru, 
realizowanego w ramach PO WER, 

 179,3 tys. zł na realizację projektu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji, 
realizowanego w ramach PO WER.  

Wzrost wydatków z budżetu UE o 368% w stosunku do roku 2017 wynikał głównie 
z postępów we wdrażaniu działań w ramach PO WER. 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków budżetu środków europejskich wynikało 
w szczególności z: 
- wstrzymania wypłat transz dla beneficjentów Działania 2.16 PO WER, 

z powodu wątpliwości Instytucji Pośredniczącej, co do legalności działań 
realizowanych w ramach realizacji projektów; zmiany harmonogramów 
płatności w ramach projektów oraz zmiany wartości zaliczki planowanej do 
przekazania; braku możliwości przekazania kolejnej transzy zaliczki, ze 
względu na brak zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność, 

- niewydatkowania całej kwoty przeznaczonej na koszty pośrednie dotyczące 
wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań oraz 
poniesienia niższych niż pierwotnie planowano wydatków na wyjazdy służbowe 
pracowników. 

 (dowód: akta kontroli str. 1644-1657, 1738-1744,1793) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 UE z wykonania planu 
budżetu środków europejskich w części 16 - KPRM, limity nie zostały przekroczone.  

Dysponent części 16, w związku z nadmiarem środków, na podstawie art. 177 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 ufp, 21 grudnia 2018 r. podjął decyzję o blokowaniu wydatków 
budżetu środków europejskich na kwotę 2 712,6 tys. zł (w tym 2 210,4 tys. zł 
dotyczy środków z rezerwy celowej22). Blokada została dokonana po oszacowaniu 
nadmiaru posiadanych środków i wystąpieniu przesłanek uzasadniających ich 
blokowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 918-939, 951-953,1053-1054) 
Ustalono, że kwoty wydatków z budżetu środków europejskich zrealizowane przez 
KPRM, wykazane w księgach rachunkowych były zgodne z informacją 

                                                      
22  Decyzja Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. dotycząca uruchomienia rezerwy celowej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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o zrealizowanych płatnościach, przekazaną dysponentowi przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 

(dowód: akta kontroli str. 694-701) 
 
Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości (w tym prawidłowość wyboru 
trybów udzielenia zamówień publicznych oraz stosowania wyłączeń ustawy Pzp) – 
objęto wydatki bieżące dobrane celowo (10 dowodów księgowych dobranych 
według osądu kontrolera), sfinansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 
1 494,5 tys. zł, poniesione w 2018 r. przez KPRM, które stanowiły 10,7% wydatków 
budżetu środków europejskich w części 16. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano 
zgodnie planami rzeczowymi i finansowymi realizowanych projektów. Badanie 
wydatków w zakresie kwalifikowalności wykazało, że zostały one poniesione 
zgodnie z kategoriami wydatków oraz we właściwych terminach. Wydatki te 
m.in. poniesiono na szkolenia członków korpusu służby cywilnej, usługę udzielenia 
wsparcia KPRM we wdrożeniu zmian organizacyjnych w urzędach administracji 
rządowej. 

(dowód: akta kontroli str. 689-693) 
 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich zostały głównie 
poniesione na realizację zadania 1.3 – Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-
biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów (ujęte 
w funkcji 1 – Zarządzanie państwem). Ze względu na charakter zadania publicznego 
odstąpiono od określenia i pomiaru miernika. Na realizację tego zadnia 
wydatkowano łącznie 262 247,3 tys. zł, tj. 73,6% wszystkich wydatków części 16 – 
KPRM. 

(dowód: akta kontroli str. 1429-1457) 
 
W efekcie zrealizowanych w części 16 – KPRM wydatków majątkowych w łącznej 
kwocie 24 729,7 tys. zł23, w szczególności: 

 udzielono wsparcia, w formie dziesięciu dotacji celowych, przy realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych, w ramach których wydatkowano 7 920,6 tys. zł, w tym 
m.in. na: 
- realizację zadania publicznego pn. Park Pamięci Narodowej (5 000 tys. zł), 

zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Duńkowice (719,8 tys. 
zł), 

- budowę domu pomocy społecznej „Malwa” dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (630,6 tys. zł),  

- prace konserwatorskie przy zabytkowym domu pisarza Józefa Mackiewicza 
w Czarnym Dworze pod Wilnem (412,4 tys. zł),  

- przebudowę i modernizację zabytkowego obiektu na pracownie kształcenia 
praktycznego w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim Sióstr 
Niepokalanek w Nowym Sączu (404,3 tys. zł), 

 udzielono trzech dotacji celowych dla:  

                                                      
23  W tym 10 000 tys. zł przeznaczone na wkład pieniężny stanowiący kapitał zakładowy Spółki 

Celowej, która tworzona jest w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu 
wieloletniego dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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- Polskiej Agencji Kosmicznej, z której zakupiono samochód osobowy oraz 
poniesiono wydatki związane z opracowaniem i wdrożeniem systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów (500,5 tys. zł24), 

- NIW, z której zakupiono sprzęt i oprogramowanie informatyczne  
(363,6 tys. zł25), 

- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, z której zakupiono  
i zmodernizowano serwery (486,5 tys. zł26), 

 w KPRM m.in. przebudowano pomieszczenia II piętra skrzydła „B część 
wschodnia” i opracowano dokumentację projektowo-budowlaną przebudowy 
pomieszczeń skrzydła budynku KPRM, zakupiono sprzęt informatyczny 
i multimedialny, zakupiono licencję i oprogramowanie, zmodernizowano 
Zintegrowany System Informatyczny, zakupiono środki trwałe na wyposażenie 
KPRM (łączne wydatki majątkowe 5 410,5 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 854-911, 1738-1793,1942-1945) 
 

Badanie realizowanych w części 16 czterech podzadań: 1.3.1 – Obsługa  
i koordynacja prac Rządu, 1.3.3 – Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz 
podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej; 6.1.9 – Badanie  
i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, 
gospodarczych i obronnych; 13.5.1 – Ekonomia społeczna, działalność pożytku 
publicznego, społeczeństwo obywatelskie27, pod względem spójności z celem 
zadania, do którego zostały przypisane, prawidłowości określenia mierników 
realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów oraz stopnia 
osiągnięcia zaplanowanych celów wykazało w szczególności, że: 

- cele zadania i podzadań oraz mierniki realizacji celu podzadań 1.3.1 oraz 1.3.3 
zostały określone zgodnie z wymaganiami noty budżetowej28; za określenie 
celu i miernika zadania 6.1 i podzadania 6.1.9 odpowiadał minister właściwy do 
spraw gospodarki, za określenie celów i mierników zadania 13.5 oraz 
podzadania 13.5.1 odpowiadał minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego, 

- monitoring badanych mierników prowadzony był w trybie kwartalnym przez 
dysponenta części oraz właściwe komórki organizacyjne KPRM, na podstawie 
Informacji kwartalnych o osiągniętej wartości miernika określonej według stanu 
na koniec danego kwartału, przekazywanej przez dyrektora komórki 
odpowiedzialnej za realizację danego zadania do Biura Budżetowo-
Finansowego, w przypadku podzadania 1.3.1 sporządzany był dwa razy do 
roku (po I połowie roku oraz po zakończeniu roku) raport z badań ankietowych 
jakości usług świadczonych przez KPRM. Dane z monitoringu były 
wykorzystywane do sporządzania Informacji o przebiegu realizacji budżetu 
KPRM za poszczególne kwartały roku, które zawierały analizy aktualnej 
realizacji poszczególnych zadań jednostki w układzie zadaniowym, 

- wartości mierników realizacji celów podzadań zostały osiągnięte w trzech 
badanych miernikach, tj. 1.3.1 (miernik: ocena pracy jednostek realizujących 
podzadanie 1.3.1 przez osoby, na rzecz których działają); 1.3.3 (miernik: 
odsetek uczestników szkoleń organizowanych przez Departament Służby 

                                                      
24  Z przyznanej dotacji celowej wydatkowano 151,0 tys. zł. 
25  Z przyznanej dotacji wydatkowano 297,0 tys. zł. 
26  Z przyznanej dotacji wydatkowano 486,0 tys. zł. 
27  Rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym realizowano podzadanie z funkcji 13 przez KPRM. 
28  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej 
(Dz. U. poz. 1154). 
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Cywilnej KPRM i Krajową Szkołę Administracji Publicznej, którzy uważają, że 
podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, 
na podstawie ankiety), 6.1.9 (miernik dla celu 1: Liczba podmiotów 
gospodarczych i jednostek naukowo-badawczych, którym udzielono wsparcia, 
miernik dla celu 2: Liczba raportów opracowanych w trakcie roku 
budżetowego); wartość miernika realizacji celu podzadania 13.5.1 (liczba 
organizacji pozarządowych, którym udzielono wsparcia w trakcie roku 
budżetowego) nie została osiągnięta – zamiast 1000 objęto wsparciem 607 
organizacji pozarządowych, z powodu nieprzeprowadzenia planowanych 
konkursów w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz 
niepodjęcia działań w ramach Korpusu Solidarności29 (z uwagi na brak 
rozporządzenia regulującego przekazywanie środków z Funduszu, który jest 
źródłem finansowania tych programów – opis w nieprawidłowościach 
w rozdziale dot. Funduszu).  

(dowód: akta kontroli str. 1216-1478) 
 
Zbadano dwa porozumienia o dofinansowanie dwóch niezakończonych projektów30, 
realizowanych w ramach PO WER z budżetu środków europejskich. Poziom 
osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu na 31 grudnia 2018 r. nie wskazuje na 
ryzyko ich nieosiągnięcia w planowanym terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 1479) 

W ramach sprawowanego nadzoru, dysponent części 16 dokonywał 
m.in. kwartalnych analiz i ocen przebiegu realizacji wydatków budżetowych. Nadzór 
i kontrola nad jednostkami, którym przekazywano środki w formie dotacji 
podmiotowych na działalność, sprawowany był m.in. poprzez: przeprowadzanie 
kontroli w tych jednostkach, udział przedstawicieli KPRM w posiedzeniach władz 
tych jednostek, analizy planów finansowych i sprawozdań tych jednostek z ich 
działalności. Jednostki nadzorowane były zobowiązane do przedkładania 
dysponentowi  kwartalnych informacji dotyczących realizacji planów finansowych, na 
podstawie których sporządzano przedstawiane kierownictwu KPRM – Informacje 
o przebiegu realizacji budżetu KPRM. W ramach prowadzonych działań 
nadzorczych Szef KPRM, w związku z wynikami kontroli NIK wykonania budżetu 
państwa w 2017 r., zwrócił jednostkom nadzorowanym uwagę na: konieczność 
zapewnienia mechanizmów, które zabezpieczałyby przed potencjalnym konfliktem 
interesów w przypadku zlecania usług i ekspertyz; krytyczną i rzetelną analizę 
potrzeb w przypadku zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych; 
konieczność przeglądu procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro pod kątem 
prawidłowości szacowania wartości zamówień oraz dokumentowania tego procesu, 
a także konieczność współdziałania jednostek w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom, bardziej efektywnemu wykorzystaniu posiadanych informacji 
i skuteczniejszemu załatwianiu spraw interwencyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 1674-1686, 1699-1737, 1947-1964) 

                                                      
29  Uchwała nr 137/2018 Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu 

wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. Korpus Solidarności – Program Wspierania 
i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. 

30  Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
a Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 
12 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu 
monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy sektorowej na rzecz równości szans 
płci. Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Szefem 
Służby Cywilnej w dniu 29 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. Skuteczne standardy nadzoru. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w ramach wykonania w 2018 r. budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich w części 16 zrealizowano wydatki 
budżetowe z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ufp, przy czym w przypadku badanych przez NIK pięciu zadań 
sfinansowanych dotacjami ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa bez 
konkursu, nie uzasadniono rzetelnie przesłanek wyboru tych zadań. W rezultacie 
wydatkowania środków osiągano na adekwatnym poziomie cele prowadzonej 
działalności zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków, przy czym, do 
zakończenia kontroli trwało rozliczanie beneficjentów. Dysponent części 16 
nadzorował realizację wydatków, w tym stosownie do ubiegłorocznego wniosku NIK, 
wzmocnił działania w stosunku do jednostek nadzorowanych.   

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania sprawozdań za 2018 r. przez 
dysponenta części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i sprawozdań 
jednostkowych Kancelarii: 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23), 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
- z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28), 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

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

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

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

oraz 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 zbiorcze zostały sporządzone na podstawie sprawozdań 
jednostkowych nadzorowanych jednostek31. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jednakże do 
sprawozdania zbiorczego Rb-N i Rb-Z nie włączono sprawozdań jednostkowych 
Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (dalej: Instytut 
Zachodni), co zostało szerzej opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

Stosowany system kontroli zarządczej zapewnił w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzanych sprawozdań jednostkowych za wyjątkiem sprawozdań zbiorczych 
Rb-N i Rb-Z. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym (z wyłączeniem sprawozdań zbiorczych Rb-N i Rb-Z) 
i formalno-rachunkowym. Do 11 kwietnia 2019 r. KPRM nie sporządzał korekt 
sprawozdań.  

(dowód: akta kontroli str. 1021-1215,1450-1453) 

                                                      
31  Dotyczy tylko sprawozdań Rb-Z i Rb-N, które są sporządzane przez: Krajową Szkołę 

Administracji Publicznej, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, Polski Instytut Ekonomiczny, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej, Instytut 
Europy Środkowej, Instytut Zachodni. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Szef KPRM, jako organ nadzorujący, nie włączył do sprawozdania zbiorczego 
dotyczącego należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z sprawozdań jednostkowych 
Instytutu Zachodniego, co naruszało § 4 ust. 1 pkt 3 w związku z § 8 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, zgodnie z którym 
sprawozdanie zbiorcze sporządzane przez jednostki, które są organem 
nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną, sporządzane są na 
podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek nadzorowanych. 

Przyczyną nieprawidłowości było niewyegzekwowanie przez KPRM od Instytutu 
Zachodniego obowiązku przekazania sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z, 
a skutkiem przekazanie do Głównego Urzędu Statystycznego zbiorczych 
sprawozdań nie zawierających pełnych informacji o zobowiązaniach 
i należnościach. 

Dyrektor Generalna KPRM nie odniosła się do przyczyny niewyegzekwowania od 
Instytutu Zachodniego sprawozdań jednostkowych, jednakże wskazała, że 
Kancelaria 9 kwietnia br. wystąpiła do Dyrektora Instytutu Zachodniego o przesłanie 
sprawozdań Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2018 r., celem ujęcia ich w sprawozdaniach 
zbiorczych KPRM oraz sporządzenia korekty sprawozdań. Ponadto poinformowała, 
że zobowiązano Dyrektora Instytutu Zachodniego do przesyłania sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych w terminach wynikających z rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1037,1161-1172, 1193-1209,1947-1954,1965) 
 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez dysponenta części 
16 sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym (z wyłączeniem sprawozdań zbiorczych Rb-N i Rb-Z) i formalno-
rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej 
jednostki były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niewłączenia do sprawozdań zbiorczych 
Rb-N i Rb-Z danych z jednostkowych sprawozdań jednostki nadzorowanej. Zgodnie 
z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, nieprawidłowość ta nie miała wpływu na 
pozytywną opinię o sprawozdawczości. 

4.  Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz 
niektórych innych ustaw32  wprowadziła, obowiązujący od 1 kwietnia 2017 r., art. 88a 
do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych33 (dalej: ugh), na mocy 
którego utworzono celowy Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Dysponentem Funduszu od 1 kwietnia do 27 października 2017 r. 
był Prezes RM, a od 28 października 2017 r. (po wejściu w życie ustawy z 15 
września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego) Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego. Obsługę Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu zapewnia 
KPRM34. 

                                                      
32  Dz. U. z 2017 r. poz. 88. 
33  Dz. U. z 2018 r. poz. 165, ze zm. 
34  Art. 34g ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Wydatki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na35: 

 działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań 
służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora 
pozarządowego lub jego znaczących części; 

 wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, 
reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego; 

 wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego; 

 rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowania stabilnych podstaw ich 
dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania 
i finansowania, podnoszenia standardów pracy i zarządzania organizacją. 

 
Rachunek bankowy Funduszu, zasilany wpływami pochodzącymi z 4% wpływów 
z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1 ugh36 oraz odsetek zgromadzonych na tym 
rachunku, został uruchomiony 7 grudnia 2017 r. Na 1 stycznia 2018 r. stan na 
rachunku wynosił 28 168,6 tys. zł, a na koniec 2018 r. 69 473,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 213-218) 
W planie finansowym Funduszu na 2018 r. ujęto przychody w kwocie 
39 400,0 tys. zł. Taką samą kwotę zaplanowano na koszty realizacji zadań. 
W 2018 r. wykonanie przychodów funduszu wyniosło 41 304,8 tys. zł, z tego 
41 057,2 tys. zł z tytułu wpływów z dopłat do stawek w grach hazardowych oraz 
247,6 tys. zł z tytułu odsetek bankowych. W 2018 r. Fundusz nie realizował zadań, 
do których został powołany w związku z czym nie poniósł żadnych kosztów. 
Przyczyną braku realizacji zadań Funduszu było wydanie dopiero 8 listopada 2018 r. 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań 
z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania 
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 listopada 
2018 r.), co zostało szerzej opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
Biuro Budżetowo-Finansowe KPRM w imieniu Funduszu sporządziło, wg stanu na 
koniec IV kwartału 2018 r., następujące sprawozdania: Rb-33, Rb-40, Rb-BZ2, Rb-N 
oraz Rb-Z.  

(dowód: akta kontroli str. 213-676) 
 
 W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
 
W 2018 r., pomimo że na rachunku Funduszu zostały zgromadzone środki w kwocie 
ponad 69 mln zł, z powodu braku odpowiednich przepisów wykonawczych, nie 
realizowano zadań, dla których Fundusz został utworzony, a tym samym jego 
dysponent nie zapewnił efektywnego wydatkowania tych środków. 
Jak ustalono, przyczyną braku przez prawie cały 2018 r. przepisów wykonawczych 
była nierzetelność, która polegała na zaniechaniu przygotowania projektu  
rozporządzenia, o którym mowa w art. 88a ust. 7 ugh, a następnie opieszałe 
działania nad przygotowaniem projektu tego rozporządzenia, podjęte dopiero po 
wejściu w życie przepisów zmieniających dysponenta Funduszu. Zaniechanie 
przygotowania projektu stanowiło także naruszenie § 13 załącznika do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

                                                      
35  Art. 88a ust. 5 ugh.  
36  Są to dopłaty w wysokości 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze (w grach 

liczbowych) objętych monopolem państwa. 
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„Zasad Techniki prawodawczej”37, który stanowi, że jednocześnie z projektem 
ustawy przygotowuje się projekty rozporządzeń o znaczeniu podstawowym dla jej 
funkcjonowania. Natomiast zgodnie z § 127 tego załącznika, rozporządzenie 
powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest 
ono wydawane. 
Rozporządzenie, o którym mowa w art. 88a ust. 7 ugh reguluje szczegółowe 
warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, dla których został utworzony 
Fundusz, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę 
priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, 
zatem ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania powołanego ustawą 
Funduszu.  
Z dokumentów przedstawionych przez KPRM w trakcie kontroli wynikało, że 
pierwszy projekt ww. rozporządzenia został skierowany do uzgodnień wewnątrz 
Kancelarii 29 listopada 2017 r., tj. prawie osiem miesięcy po wejściu w życie 
przepisów ustawowych ustanawiających Fundusz (1 kwietnia 2017 r.) oraz 33 dni po 
wejściu w życie przepisów zmieniających jego dysponenta. Następnie, przez ponad 
sześć miesięcy (do 5 czerwca 2018 r.) trwały uzgodnienia wewnątrz Kancelarii 
zakończone akceptacją projektu rozporządzenia pod względem prawnym, 
legislacyjnym oraz redakcyjnym. Od 5 czerwca do 14 września 2018 r. trwały prace 
nad uwagami zgłaszanymi w ramach uzgodnień międzyresortowych. W okresie 
wrzesień – październik 2018 r. analizowano uwagi, które zostały zgłoszone do 
projektu w ramach nie tylko uzgodnień, ale także opiniowania i konsultacji. Do dnia 
publikacji, tj. 15 listopada 2018 r. trwały prace nad ostateczną wersją projektu 
rozporządzenia. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 16 listopada 2018 r.,  
tj. ponad rok i siedem miesięcy po wejściu w życie art. 88a ugh, który ustanowił 
Fundusz.  
Szef KPRM wyjaśnił, że rozpoczęcie działań zmierzających do wydatkowania 
środków Funduszu nie było możliwe, ponieważ nie były przygotowane procedury 
realizacyjne zmierzające do wydatkowania środków Funduszu i realizacji działań, 
a mianowicie rozporządzenie, o którym mowa w art. 88a ust. 7 ugh oraz umowy 
zawartej pomiędzy dysponentem funduszu a Dyrektorem Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podstawą prawną 
zawarcia umowy jest § 2 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w art. 88a ust. 7 ugh. 
Umowa została zawarta w dniu 30 stycznia 2019 r. 

  (dowód: akta kontroli str. 342-598) 

Zdaniem NIK, już w trakcie prac nad tworzeniem Funduszu powinny być podjęte 
stosowne prace nad aktem wykonawczym umożliwiającym realizację zadań, dla 
których ten Fundusz został utworzony. Przedstawienie przez Departament 
Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM pierwszego projektu rozporządzenia 
Departamentowi Prawnemu KPRM prawie osiem miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, a następnie ponad półroczne prowadzenie procesu legislacyjnego wewnątrz 
Kancelarii było działaniem nie tylko niezgodnym z §§ 13 i 127 załącznika do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, 
ale również działaniem nierzetelnym.   
 
W związku z niewydatkowaniem w 2018 r. środków finansowych z Funduszu, 
Najwyższa Izba Kontroli odstępuje się od oceny w zakresie jego funkcjonowania. 
Natomiast NIK ocenia jako nierzetelne i niezgodne z zasadami techniki 
prawodawczej procedowanie przez KPRM aktu wykonawczego warunkującego 
realizację zadań, dla których Fundusz został utworzony.  

                                                      
37  Dz. U. z 2016 r., poz. 283. 
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Podkreślić należy, że z powodu bezczynności Funduszu nie osiągnięto w 2018 roku 
wartości miernika realizacji celów podzadania 13.5.1. Ekonomia społeczna, 
działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie. Przyczyną 
nieosiągnięcia wartości miernika było nieuruchomienie planowanych konkursów 
dotacyjnych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030 oraz niepodjęcie żadnych działań bezpośrednio adresowanych do uczestników 
Programu Korpus Solidarności.   

VI.  Uwagi i wnioski 

NIK zwraca uwagę na długotrwałe procedowanie w Kancelarii aktów wykonawczych 
do ustaw (w niektórych przypadkach naruszające zasady techniki prawodawczej 
i nierzetelne), którego skutkiem był brak lub znaczące ograniczenie możliwości 
efektywnego wydatkowania środków na realizację zadań publicznych. Wskazuje to 
na potrzebę analizy i usprawnienia w KPRM procedur przygotowania projektów 
takich aktów wykonawczych.   

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Przestrzeganie ustalonych w KPRM procedur dotyczących udzielania dotacji  
na realizację zadań publicznych w trybie art. 11b udpp. 

2. Skorygowanie przekazanych do GUS zbiorczych sprawozdań Rb-N i Rb-Z. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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. 

Tekst ujednolicony zgodnie z treścią 
Uchwały Nr 43/2019 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 7 czerwca 2019 r. 

Warszawa, dnia …. czerwca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Dyrektor 
Bogdan Skwarka 
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